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1 Εισαγωγή  

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 
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• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το 6ο παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής». Η 

Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Οι επιμέρους 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία 

εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.  
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέου του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα Γεωργία - Κτηνοτροφία είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες 

αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

(κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον 

τομέα της ενέργειας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια 

επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους 

καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με μικρές προσαρμογές και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την 

ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας του τομέα, την 

χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων [1,2]. 

Η Γεωργία και η Κτηνοτροφία αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, σε όρους 

ΑΕΠ και απασχόλησης. Βασίζεται κατά κύριο λόγο σε οικογενειακές μονάδες και σε συνεταιριστική 

οργάνωση. Απασχολεί περίπου 528.000 αγρότες, δηλαδή το 12% του συνολικού εργατικού δυναμικού της 

χώρας. Ο πρωτογενής τομέας, συνολικά, έχει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, καθώς συμμετέχει 

με 4% στο ΑΕΠ, διπλάσιο ποσοστό από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μαζί με τη μεταποίηση, ξεπερνά 

το 8% του ΑΕΠ. Επίσης, είναι ένας από τους τομείς άμεσης ένταξης μεταναστών στη χώρας. Σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι διάφορες επιχορηγήσεις μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η Ελλάδα παράγει μια 

μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών και προϊόντων κτηνοτροφίας καθώς και πολλά προϊόντα με προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). Για το μέλλον η εφαρμογή των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 

φαίνεται ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι τοπικές 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τα νέα κλιματικά δεδομένα, ενώ επίσης σημαντική είναι η σύνδεση της 

παραγωγής με τη λήψη επιδοτήσεων και με την κατάσταση των φυσικών πόρων. Η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών, όπως δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, η γεωργία ακριβείας, οι αισθητήρες πεδίου – 

αγρο-μετεωρολογικοί σταθμοί θα επιτρέπουν τη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων για το κλίμα, το 

έδαφος, την καλλιέργεια, τα παράσιτα και φυσικά την έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση του τοπικού 
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καιρού. Όλα αυτά συνηγορούν ότι οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέπουν στο σύγχρονο αγρότη να λάβει 

λεπτομερείς κατευθύνσεις, που θα κάνουν τις καλλιεργητικές πρακτικές αποτελεσματικότερες. 

1.2 Επισκόπηση του Τομέα 

Οι φυσικοί πόροι και η σχετιζόμενη ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τόσο σε εθνικό όσο και 

διεθνές επίπεδο, υπόκεινται σε πλήθος φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων όπως υπεράρδευση, 

υπερεκμετάλλευση των εδαφών, ξηρασίες, πλημμύρες, ρύπανση και μόλυνση. Οι πιέσεις αυτές, μπορούν να 

οδηγήσουν στην υποβάθμιση πόρων και δραστηριοτήτων με ανυπολόγιστης σημασίας κοινωνικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνήθως, η ένταση των επιπτώσεων τροφοδοτείται από μεγάλο 

αριθμό παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και οι μεταβολές 

στη χρήση γης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας και του εδάφους, 

καλείται να καλύψει τα σημαντικά 

κενά που έχουν από τις μέχρι 

σήμερα εφαρμοζόμενες πολιτικές 

και πρακτικές καθώς επίσης και να 

παίξει κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση 

της κοινωνικής ευημερίας και των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε 

αυτά τα πλαίσια έμφαση δίνεται 

στα διάφορα γεωργικά θέματα και 

κυρίως στην άρδευση καθώς ο 

συγκεκριμένος τομέας 

καταναλώνει μεγάλο ποσοστό του 

διαθέσιμου νερού. Ενδεικτικά, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό 

του νερού που καταλήγει στην 

άρδευση ανά έτος ξεπερνά το 70% 

του διαθέσιμου όγκου. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για την 

Ευρώπη αγγίζει το 24% της 

συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, 

αυτό το ποσοστό μπορεί να 

ξεπεράσει το 80% στις χώρες της 

Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Κύπρος, Ισπανία) 

όπου, εξαιτίας των υφιστάμενων 

κλιματικών συνθηκών, η πρακτική 

της άρδευσης εφαρμόζεται 

εντατικά (Εικόνα 1-1). 

Εικόνα 1- 1. Χρήση νερού ανά τομέα στην Ευρώπη [3,4].  

Η παρούσα προσπάθεια αξιολογεί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες και την ζωική 

παραγωγή και προτείνει κατάλληλες δράσεις προσαρμογής. Ο γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η 
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προσαρμογή στις μεταβολές του κλίματος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εφαρμόζοντας πολιτικές, 

προγράμματα και επενδύσεις στον γεωργικό τομέα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την απειλή, την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων και των απαιτήσεων 

προσαρμογής και την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των εθνικών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών όσον 

αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την σύνθεση μέτρων προσαρμογής στον 

γεωργικό τομέα. Σημαντικό στοιχείο της μελέτης είναι η αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

σεναρίων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή στην Αττική αλλά και πόσο αυτή επηρεάζεται  

από την συνεπακόλουθη ερημοποίηση και ξηρασία. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων θα 

χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των γεωργικών πρακτικών αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του 

κοινού, αλλά και την σύνδεσή τους με την ορθή χρήση των υδατικών πόρων. Η παρούσα έκθεση περιγράφει 

την εκτίμηση των προβλεπόμενων από τα σενάρια επιπτώσεων για την Αττική εφαρμόζοντας το μοντέλο 

AquaCrop που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – FAO). Για την εκτίμηση της τρωτότητας στην ξηρασία και την 

ερημοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι σύνθετοι δείκτες SDVI και ESA αντίστοιχα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και ο 

δείκτης SPI για την ανάλυση των ξηρασιών στις τρεις εξεταζόμενες περιόδους. 
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1.3 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Η παρούσα προσπάθεια συμβάλλει στην ανάλυση των επιπτώσεων των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής 

στη Γεωργία και στην Κτηνοτροφία στην Περιφέρεια της Αττικής. Είναι κατανοητό ότι σε ορισμένα μέρη του 

κόσμου, υπάρχει αφθονία νερού, ενώ σε άλλα μέρη οι πόροι είναι πενιχροί λόγω μικρών βροχοπτώσεων, 

έλλειψης υποδομών και υπερπληθυσμού. Οι πλημμύρες, η έλλειψη ύδατος, η ευαίσθητη παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας και οι ξηρασίες συνεχίζουν να απειλούν και να επηρεάζουν τα προς το ζην το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες. Ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη πλέον 

δίκαιη κατανομή των υδατικών πόρων εντός μίας χώρας, όσο ακόμη περισσότερο των διασυνοριακών 

υδατικών πόρων. Επιπρόσθετα, η γενικότερη αύξηση του πληθυσμού καθιστά ολοένα και πιο επιτακτικό το 

ζήτημα της ικανοποίησης των διαφόρων αναγκών αυτού του πληθυσμού σε νερό. Οι διαθέσιμοι πόροι 

(επιφανειακοί και υπόγειοι) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη γεωργία, ενώ η αυξανόμενη υπέρ-

κατανάλωση των υπόγειων υδάτων σε ορισμένες περιοχές (ανάμεσα στις οποίες και στην πατρίδα μας) 

οφείλεται στην αλόγιστη μη αειφόρο χρήση του συγκεκριμένου τομέα και συνήθως στην υπεράρδευση. Σε 

ξηρές και ημίξηρες περιοχές, η εξάρτηση από τα υπόγεια ύδατα για την παροχή νερού είναι σημαντικά 

υψηλότερη συγκριτικά με άλλες περιοχές. Σε περιόδους ξηρασίας οι περιοχές αυτές «υποφέρουν» διπλά, 

καθώς οι χρήστες συνεχίζουν να υπερ-εκμεταλλεύονται τα αποθέματα μη λαμβάνοντας υπόψη την 

περιορισμένη διαθεσιμότητά τους και προκαλώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (όπως για 

παράδειγμα υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και των εδαφών, καθώς και διείσδυση του θαλάσσιου 

νερού στους παράκτιους υδροφορείς). 

Για αυτούς λοιπόν τους λογούς, η αναγνώριση αύξησης της συχνότητας των ξηρασιών λόγω κλιματικών η/και 

ανθρωπογενών παραγόντων είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Η ξηρασία είναι ένας «ύπουλος» φυσικός 

κίνδυνος που οφείλεται στη μείωση, σε ανύποπτο χρόνο, της αναμενόμενης βροχόπτωσης (η παροχής) σε 

μία περιοχή ή υδρολογική λεκάνη. Η κατάσταση αυτή μπορεί να διαρκέσει μήνες, ή ακόμα χρόνια, με 

αποτέλεσμα η φύση να μην προλαβαίνει να ανανεώσει τα ύδατα με την ταχύτητα που θα της επέτρεπε ως 

συνήθως να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις (του περιβάλλοντος και των ανθρώπων) σε νερό. 

Ωστόσο, η ξηρασία αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία του κλίματος μιας περιοχής. Το αρνητικό πρόσημο 

που τη συνοδεύει είναι άμεσα συνυφασμένο με τις δυσμενείς επιπτώσεις της στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον, καθώς και με την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Συνήθως, οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις, που καλούνται να δώσουν απαντήσεις και πιθανές 

λύσεις στη διαχείριση του πολύπλοκου αυτού φαινομένου, εστίαζαν μέχρι πρότινος σε μέτρα και δράσεις 

άμβλυνσης των επιπτώσεων που συνοδεύουν ένα συμβάν ξηρασίας. Το κλειδί όμως για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι η μελέτη και η κατανόηση του φαινομένου της ξηρασίας και, στη συνέχεια, 

η κατάστρωση σχεδίων ετοιμότητας. Με άλλα λόγια, ο προληπτικός σχεδιασμός.  

Ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η ανάλυση της ξηρασίας βάσει των φυσικών και 

ανθρωπογενών παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Η επισκόπηση των εννοιών, των 

χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων της ξηρασίας προσφέρει το θεμέλιο για την πληρέστερη κατανόηση 

του σύνθετου αυτού του φυσικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που επηρεάζει τους 

ανθρώπους και την κοινωνία, αλλά και αντιστρόφως, του τρόπου που η κοινωνία, η μη ορθολογική χρήση 

των φυσικών πόρων και οι λανθασμένες πολιτικές μπορούν να επιδεινώνουν την τρωτότητα σε αυτόν. Η 

ξηρασία διαφέρει από τους άλλους φυσικούς κινδύνους (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί κ.λπ.) για διάφορους 

λόγους. Κατ’ αρχάς, γιατί αργεί στην εμφάνισή της, γι’ αυτό και συχνά χαρακτηρίζεται ως «υφέρπον 

φαινόμενο». Οι επιπτώσεις συσσωρεύονται αργά και για σημαντικό χρονικό διάστημα προτού γίνουν 
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αντιληπτές. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έναρξη και το τέλος της ξηρασίας, με 

αποτέλεσμα οι επιστήμονες και οι φορείς χάραξης πολιτικής συχνά να διαφωνούν σχετικά με τα μέτρα 

αντιμετώπισής της.  

Κατά την ανάλυση, λοιπόν, ενός τέτοιου φαινομένου, ειδικά σε μία τρωτή περιοχή, είναι σημαντικό να 

είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τη χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος του, με άλλα λόγια την 

επιστροφή στην «κανονική κατάσταση» (δηλαδή. στην κανονική ποσότητα μετρούμενη ως μέσος όρος 

περιόδου), για το πόσο χρονικό διάστημα η κατάσταση είναι φυσιολογική ή εάν η ξηρασία έχει αφήσει το 

στίγμα της με σοβαρές επιπτώσεις όπως η ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών, την σημαντική 

μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, τις σοβαρές επιπτώσεις σε χλωρίδα - πανίδα μιας περιοχής αλλά και 

τη μείωση των εσόδων από τις δραστηριότητες ακόμα και αναψυχής σε έναν ταμιευτήρα. Το ερώτημα που 

γεννάται είναι εάν το τέλος της ξηρασίας σηματοδοτείται από μετεωρολογικούς ή κλιματολογικούς 

παράγοντες, ή από τη μείωση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις της ξηρασίας 

είναι μη δομικές και εκτείνονται σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ότι οι ζημιές που προκαλούνται 

από άλλους φυσικούς κινδύνους, όπως οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι σεισμοί. Αυτό, σε συνδυασμό με 

τον υφέρποντα χαρακτήρα της ξηρασίας, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

επιπτώσεων. Για αυτόν τον λόγο αποδεικνύεται πολλές φορές πιο δύσκολο να παρασχεθεί αποτελεσματική 

ανακούφιση από καταστροφές σε σχέση με τους άλλους φυσικούς κινδύνους ενώ η ανάπτυξη ενός ακριβούς 

μηχανισμού με αξιόπιστες και έγκαιρες εκτιμήσεις της σοβαρότητάς της, αλλά και των επιπτώσεών της 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο έργο. 

Η δομή της παρούσας έκθεσης  έχει ως εξής: 

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή. 

Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογία.  

Κεφάλαιο 3ο: Επιπτώσεις και δείκτες κινδύνου. 

Κεφάλαιο 4ο: Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εφαρμογών. 

Κεφάλαιο 5ο: Κτηνοτροφία. 

Κεφάλαιο 6ο: Ικανότητα προσαρμογής. 

Κεφάλαιο 7ο: Συμπεράσματα. 

Κεφάλαιο 8ο: Βιβλιογραφία. 
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2 Μεθοδολογία  

2.1 Περιοχή μελέτης  

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και παρουσιάζει τα τυπικά κλιματικά χαρακτηριστικά του 

κλίματος της βόρειας Μεσογείου.  Το κλίμα της Περιφέρειας Αττικής είναι γενικά εύκρατο κατά μήκος της 

ακτογραμμής και ψυχρότερο στο εσωτερικό, ενώ η μέση ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από περίπου 340 

mm/yr έως 1050 mm/yr. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι κλιματικές παρατηρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές 

διακυμάνσεις λόγω της έκθεσης και του υψομέτρου. Συνολικά, η Ελλάδα έχει μια μέση ετήσια βροχόπτωση 

που κυμαίνεται από 250 έως 2.700 mm/yr (μειώνεται από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά), με μέσο όρο 

χώρας 760 mm/yr και που παρουσιάζει ταυτόχρονα, μια πολύ ισχυρή εποχιακή κατανομή με κρύους 

βροχερούς χειμώνες και παρατεταμένα ζεστά ξηρά καλοκαίρια [5,6] Ως εκ τούτου, η ακραία εποχιακή 

κατανομή της βροχόπτωσης καθιστά τα συστήματα αποθήκευσης νερού απόλυτη ανάγκη, γεγονός ακόμη πιο 

έντονο στην Αττική, καθώς ο συνολικός πληθυσμός της ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια κατοίκους, καθιστώντας  

την, την πιο πυκνο-κατοικημένη περιοχή της χώρας. Ειδικότερα, η πρωτεύουσα της Αθήνας, εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού ολόκληρης της χώρας με 987,9 κατοίκους / Km2 (HSA 2011) Η 

υδροδότηση της Αττικής προέρχεται από τα φράγματα του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς 

και από τη λίμνη της Υλίκης. Έτσι, η περιοχή, καθώς και ολόκληρη η Ελλάδα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την ετήσια βροχόπτωση στην Δυτική  Ελλάδα, καθώς η ύδρευση των μεγάλων κυρίως πόλεων και τα μεγάλα 

αρδευτικά συστήματα, βασίζονται στην αποθήκευση των ταμιευτήρων που λειτουργούν κυρίως σε ετήσια 

βάση στο Δυτικό και πλουσιότερο σε ύδατα κατά τεκμήριο τμήμα της χώρας μας  [5]. Κατά τη διάρκεια 

περιόδων ξηρασίας,  το αποθηκευμένο νερό των ταμιευτήρων μειώνεται αυξάνοντας έτσι την ευπάθεια σε 

σχετικές επιπτώσεις της ξηρασίας που επηρεάζουν σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού ολόκληρης της χώρας. 

Συνολικά, οποιαδήποτε ανεπάρκεια βροχόπτωσης έχει σημαντικές επιπτώσεις, όπως έχουν καταδείξει 

σαφώς οι ξηρασίες του 1989 - 1990, 1992 - 1993, 2000 και 2007 - 2008 [8–10] 

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει χαμηλή αγροτική δραστηριότητα με κυριότερα αγροτικά προϊόντα κατά 

σειρά παραχθείσας ποσότητας τις ελιές, τα αμπέλια, τις πατάτες τα λαχανοκομικά, τις τομάτες κτλ. Το 

συνολικό ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της της Αττικής ανέρχονται σε 1.038 mm/στρ. 

και αποτελούν το 27% των συνολικών εκτάσεων της Περιφέρειας. Η καλλιεργούμενη γεωργική γη της 

Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα του 2017 της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε σε 

413.159 στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής 

καλύπτεται από δενδρώδεις καλλιέργειες (53%) και ακολουθούν οι εκτάσεις αροτριαίων καλλιεργειών με 

22%, τα αμπέλια με 16% και η κηπευτική γη με 9%. Ο όγκος της παραγωγής είναι χαμηλός και όσον αφορά 

στην κτηνοτροφική δραστηριότητα, αποτέλεσμα τη χαμηλή συμμετοχή της κτηνοτροφίας στο συνολικό 

γεωργικό εισόδημα. 

Οι διάφορες αλλαγές του κλίματος επηρεάζουν την κοινωνία έμμεσα ή άμεσα. Οι αλλαγές αυτές έχουν 

βιολογικές και οργανικές επιπτώσεις, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν σε κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 

Οι προσαρμοσμένες αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε δύο χρονικές κλίμακες μια βραχυπρόθεσμη χρονική 

κλίμακα που επισυμβαίνει νωρίς, στην αρχή του προβλήματος και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που 

έρχεται στα μετέπειτα χρόνια με σκοπό την αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών. Η λύση δεν μπορεί να είναι 

μαγική, αλλά μέσα από την προσαρμοστικότητα των καλλιεργειών και τη διαχείρισή τους προκύπτει σαν 

απάντηση στα πραγματικά ή αναμενόμενα κλιματικά αίτια ή στα αποτελέσματά τους. Η επιτυχία της 
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προσαρμοστικότητας είναι να μετριάσει τη βλαβερή επίδραση ή να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που μπορούν 

να προκύψουν από τέτοια φαινόμενα. Έτσι, κάθε σύστημα ταξινόμησης καθίσταται ζωτικής σημασίας, 

δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές αντιδράσεις από ακραία φαινόμενα όπως ξηρασία, 

πλημμύρες, καύσωνες κ.α. σε μια εφαρμόσιμη-διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η κατανομή της διαθέσιμης καλλιεργήσιμης έκτασης των εκμεταλλεύσεων στην Αττική στις διάφορες 

καλλιέργειες δείχνει ότι:  

• Στις έντονα περιαστικές ζώνες των Αχαρνών και του Μαραθώνα, το σύνολο σχεδόν της γης διατίθεται 

σε κηπευτικά και ανθοκομικά προϊόντα. 

• Στην ενδιάμεση ζώνη των Μεγάρων-Μάνδρας υπάρχει μια πιο ισορροπημένη κατανομή της γης. Στη 

ζώνη αυτή να συμπληρωθεί ότι σημαντικό ρόλο έχει η πτηνοτροφία και η κτηνοτροφία που 

αναπτύχθηκε λόγω του άγονου εδάφους και του ακατάλληλου νερού για άρδευση.  

• Αντίθετα, στις σε μεγαλύτερη απόσταση περιαστικές ζώνες με πρώτη την πιο απομακρυσμένη ζώνη 

Ερυθρών-Συκαμίνου, κυριαρχούν οι αροτραίες καλλιέργειες και κυρίως τα σιτηρά.  

• Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η δεύτερη σε βαθμό περιαστικότητας ζώνη της Κερατέας-Σπάτων-

Μαρκόπουλου. Εδώ το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης των εκμεταλλεύσεων διατίθεται 

αποκλειστικά σε αμπέλια και δενδρώδη, όπως είναι οι ελιές. Βέβαια καθοριστική σημασία παίζει η 

ιστορικοπολιτισμική παράδοση της περιοχής καθώς φημίζεται για την παραγωγή κρασιού.  

Οι περιαστικές περιοχές σε σχέση με τις μη – περιαστικές είναι πιο ευνοημένες, όσον αφορά την εγγύτητα 

και τον σύντομο χρόνο πρόσβασης στο μεγάλο καταναλωτικό κέντρο. Η κύρια μορφή διάθεσης είναι με τη 

μορφή της άμεσης πώλησης από τους ίδιους παραγωγούς στους καταναλωτές, μέσω των λαϊκών αγορών και 

στους περιαστικούς τόπους αναψυχής των κατοίκων του αστικού κέντρου, είτε σε δίκτυα μικρών ή μεγάλων 

καταστημάτων λιανικής πώλησης ή σε ιδρύματα, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ.. 

2.1.1 Επισκόπηση του Τομέα Γεωργία-Κτηνοτροφία 

2.1.1.1 Τομέας Γεωργίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Corine Land Cover 2018 (Πίνακας 2-1), οι εκτάσεις γεωργικής γης της Αττικής 

ανέρχονται σε 1.038 x 103 στρ. και αποτελούν το 27% των συνολικών εκτάσεων της Περιφέρειας.  

Πίνακας 2-1 Εκτάσεις γης της Αττικής, κατά κατηγορία, Corine Land Cover 2018. 

Είδος Έκταση σε στρ. 

Γεωργική γη 1.038.365 

Τεχνητές  επιφάνειες 814.734 

Δάση και ημιφυσικές εκτάσεις 1.918.187 

Εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά 38.206 

Σύνολο 3.809.493 

Η καλλιεργούμενη γεωργική γη της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα 

του 2017 της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε σε 413.159 στρέμματα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζουν σημαντική τάση μείωσης σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία (Εικόνα 2-0).  
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Εικόνα 2- 

Εικόνα 2- 1 Σύνολο καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΣΤΑΤ) 

Το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 2-2) καλύπτεται 

από δενδρώδεις καλλιέργειες (53%) και ακολουθούν οι εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών1 με 22%, τα 

αμπέλια με 16% και η κηπευτική γη με 9%. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο τμήμα των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων της Περιφέρειας απαντάται στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής και ακολουθεί η ΠΕ 

Δυτικής Αττικής και η ΠΕ Νήσων.  

Πίνακας 2-2 Εκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορία, ΕΛΣΤΑΤ 2017 

Περιφέρειεα και 
Περιφερειακές 

Ενότητες 

Σύνολο 
καλλιεργούμενης 

γεωργικής γης 
και 

αγρανάπαυσης 

Καλλιέργειες 

Αγρανάπαυση 
(1 - 5 ετών) Αροτραίες 

Κηπευτική 
γη 

Δενδρώδεις 
Αμπέλια και 

σταφιδάμπελα 

Σύνολο Ελλάδας 32.208.952 17.201.318 633.113 9.923.268 903.609 3.547.644 

Περιφέρεια Αττικής 413.159 81.751 35.039 200.774 59.025 36.570 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 

― ― ― ― ― ― 

Βορείου Τομέα 
Αθηνών 

234 2 71 72 89 ― 

Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 

143 ― 3 140 ― ― 

Νοτίου Τομέα 
Αθηνών 

- ― ― ― ― ― 

Ανατολικής Αττικής 201.688 28.182 19.341 75.602 50.286 28.277 

 

1 Στις αροτραίες καλλιέργειες περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες που υπόκεινται στο σύστημα της 
εναλλαγής των καλλιεργειών (αμειψισπορά). Επίσης, περιλαμβάνονται και πολυετείς καλλιέργειες που αντιμετωπίζονται ως 
κηπευτικά ή καλλωπιστικά φυτά (τριαντάφυλλα, διακοσμητικοί θάμνοι που καλλιεργούνται για λουλούδια ή τα φύλλα τους κλπ.). 
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Περιφέρειεα και 
Περιφερειακές 

Ενότητες 

Σύνολο 
καλλιεργούμενης 

γεωργικής γης 
και 

αγρανάπαυσης 

Καλλιέργειες 

Αγρανάπαυση 
(1 - 5 ετών) Αροτραίες 

Κηπευτική 
γη 

Δενδρώδεις 
Αμπέλια και 

σταφιδάμπελα 

Δυτικής Αττικής 104.341 50.936 13.180 29.005 7.596 3.624 

Πειραιώς - ― ― ― ― ― 

Νήσων 106.753 2.631 2.444 95.955 1.054 4.669 

Εκτάσεις σε στρέμματα  

Από τις εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από ελαιώνες 

(92,5%) και ακολουθούν οι εκτάσεις δένδρων για καρπούς με κέλυφος (5%) και οι εκτάσεις καλλιέργειας 

εσπεριδοειδών (1,5%).Από τις αροτριαίες καλλιέργειες το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνεται από εκτάσεις 

καλλιέργειας σιτηρών (62%), από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από σιτάρι σκληρό (68%), 

ακολουθεί το κριθάρι (13%) και η βρώμη (10%). Οι ποτιστικές εκτάσεις ανέρχονται σε 133.631 (~35% των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων). Οι εκτάσεις κηπευτικής γης αρδεύονται σε ποσοστό 88%, τα αμπέλια σε 

ποσοστό 71%, οι δενδρώδεις 23% και οι αροτριαίες σε ποσοστό 19%. Συγκεντρωτικά, σημαντικό κομμάτι του 

τομέα της γεωργίας στην περιφέρεια Αττικής αποτελούν η ελαιοκομία, η αμπελουργία, τα κηπευτικά, και τα 

άνθη. 

Ακολούθως δίνονται στοιχεία για τις κυριότερες καλλιέργειες και την παραγωγή γεωργικών προϊόντων στην 

Περιφέρεια Αττικής με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του 2017 της ΕΛΣΤΑΤ. 

Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα  της παρούσας περιλαμβάνεται ανάλυση διαχρονικών τάσεων εκτάσεων 

καλλιέργειας και παραγωγής με βάση τα στοιχεία του ΥΠΑΑ&Τ. 

2.1.1.2 Εκτάσεις και παραγωγή προϊόντων  

2.1.1.2.1 Σιτηρά 

Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων καλλιέργειας σιτηρών στην Περιφέρεια Αττικής καλύπτουν οι εκτάσεις 

καλλιέργειας σκληρού σιταριού, οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 35.998 στρ.. Η παραγωγή σκληρού 

σιταριού ανήλθε το 2017 σε 9.026tn αποτελώντας το 1% της παραγωγής της Χώρας.  

Οι εκτάσεις καλλιέργειας βρώμης ανέρχονται σε 5.744 στρ. και η παραγωγή αποτελεί επίσης πολύ μικρό 

ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο της Χώρας (1,18%).  

2.1.1.2.2 Όσπρια 

Όσον αφορά τα όσπρια, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανήλθαν το 2017 σε μόλις 2.161 στρ. Οι κύριες 

καλλιέργειες οσπρίων στην Περιφέρεια Αττικής, αφορούν τη φάβα, για την οποία η παραγωγή το 2017 

ανήλθε σε 73tn αποτελώντας το 3,2% της παραγωγής της Χώρας και τα μπιζέλια, η παραγωγή των οποίων 

ανήλθε σε 33tn, αποτελώντας το 12,5% της παραγωγής της Χώρας.  

2.1.1.2.3 Νωπά Κηπευτικά 

Σημαντικές είναι οι εκτάσεις καλλιέργειας λαχανικών και κηπευτικών στην Περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 2-3). 

Το 2017 οι εν λόγω εκτάσεις ανήλθαν σε 31.2015στρ. Τα σημαντικότερα είδη της αναλυόμενης κατηγορίας 
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καλλιεργειών είναι τα μπρόκολα, τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα πράσα, τα χλωρά κρεμμύδια, τα μαρούλια, 

τα ραδίκια και αντίδια, τα κολοκυθάκια και τα αγγούρια.  

Πίνακας 2-3 Καλλιέργεια και παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών στην Περιφέρεια Αττικής, ΕΛΣΤΑΤ 2017 

Είδος Παραγωγή σε tn 
Παραγωγή σε σχέση με την συνολική 

παραγωγή της Χώρας % 

Μπρόκολο 2.627 8,62 

Λάχανα 4295 6,63 

Κουνουπίδια 2.010 6,37 

Πράσα 1.670 8,58 

Κρεμμυδάκια, χλωρά 1.654 13,07 

Μαρούλια 7.096 14,20 

Ραδίκια και αντίδια 4.581 25,29 

Κολοκυθάκια 5.511 9,52 

Τα μαρούλια και τα κολοκυθάκια αφορούν υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

Αναφορικά με τα αγγούρια, οι καλλιέργειες υπαίθρου ανήλθαν σε 901στρ. με παραγωγή 2.165tn (9.18% της 

συνολικής παραγωγής της Χώρας) και παραγωγή από τα θερμοκήπια ανήλθε σε 5.508tn (4,65% της Χώρας).  

Η παραγωγή τομάτας αποτελεί το 3,5% της παραγωγής της Χώρας τόσο σε καλλιέργειες υπαίθρου αλλά και 

σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

2.1.1.2.4 Καλλωπιστικά φυτά - Σπορεία - Φυτώρια 

Το 11% περίπου των εκτάσεων κηπευτικής γης στην Περιφέρεια Αττικής, καταλαμβάνεται από εκτάσεις 

καλλιεργειών ανθέων και καλλωπιστικών φυτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3.339στρ. εκ των οποίων το 

45% περίπου αποτελούν οι εκτάσεις θερμοκηπίων. Πρόκειται για σημαντικό μέγεθος σε επίπεδο Χώρας 

καθώς αποτελεί το 20% περίπου των εκτάσεων καλλιέργειας ανθέων και καλλωπιστικών φυτών. 

2.1.1.2.5 Δενδρώδεις καλλιέργειες 

Οι ελαιώνες καταλαμβάνουν περισσότερο από το 90% των εκτάσεων δενδρωδών καλλιεργειών με 

185.813στρ. το 2017, ωστόσο η παραγωγή ελαιόλαδου ανήλθε σε μόλος 1.562tn.  

Πρέπει να επισημανθεί η σημαντική παραγωγή της Περιφέρειας σε σύκα, για τα οποία το 2017 η παραγωγή 

ανήλθε σε 712tn αποτελώντας το 7% της παραγωγής της Χώρας.  

2.1.1.2.6 Αμπέλια 

Πολύ σημαντικό μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες αμπελιών 

(59.025στρ). Τα αμπέλια για κρασί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων με 58.206στρ και 

παραγωγή 42.760tn. Η Αττική αποτελεί σημαντική παραγωγό κρασιού, με 9,21% της παραγωγής της Χώρας, 

ενώ σημαντική ήταν και η παραγωγή μούστου η οποία ανήλθε σε 21.414tn (7.2% της Χώρας). 
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2.1.1.3 Τομέας κτηνοτροφίας 

2.1.1.3.1 Ζωικό κεφάλαιο Περιφέρειας Αττικής 

Ο συνολικός αριθμός βοοειδών στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 

2017 σε 6.490 (αποτελούν μόλις το 1% των βοοειδών της Χώρας) εκ των οποίων το 74% αποτελούν οι 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (4.797 ζώα). Ο αριθμός βοοειδών παρουσίασε κάμψη, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 2-2, ωστόσο τα στοιχεία το 2016 & 2017 δείχνουν ανάκαμψη.  

 

Εικόνα 2- 2 Σύνολο βοοειδών στην Περιφέρεια Αττικής, 2011-2017 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Στην εικόνα 2-2Α παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός προβάτων, αιγών και χοίρων στην Περιφέρεια Αττικής 

για τα έτη 2011-2017. Το 2017 ο αριθμός προβάτων ανήλθε σε 104.073, ο αριθμός αιγών σε 43.778 και ο 

αριθμός χοίρων σε 6.055. Η συντριπτική πλειοψηφία των προβάτων και αιγών αποτελούν τα κοπάδια ζώων 

σε ποσοστό που ξεπερνά το 93%.  

 

Εικόνα 2-1Α Σύνολο προβάτων, αιγών και χοίρων στην Περιφέρεια Αττικής, 2011-2017 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 
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Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου, στην Αττική καταγράφεται σημαντικός 

αριθμός πουλερικών (Εικόνα 2-3), με τις όρνιθες συστηματικών πτηνοτροφείων της Αττικής να αποτελούν το 

9% της κατηγορίας σε επίπεδο Χώρας (μέσο ετήσιο 2011-2017).  

 

Εικόνα 2- 1 Διακύμανση αριθμού πουλερικών, 2011-2017 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Ο αριθμός κυψελών μελισσών ανήλθε στην Περιφέρεια Αττικής το 2017 σε 35.130 κυψέλες.  

Σύμφωνα με την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της ΕΛΣΤΑΤ, στην 

περιφέρεια Αττικής καταγράφονται το 2016 συνολικά 2.667 εκμεταλλεύσεις, ενώ οι ζωικές μονάδες 

ανέρχονται σε 52.098ΖΜ (Πίνακας 2-4).  

Πίνακας 24 Στοιχεία Εκμεταλλεύσεων και ζωικών μονάδων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2013 & 2016 (πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ) 

  

2016 2013 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΖΩΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.667 52.098 2.978 54.369 

ΒΟΟΕΙΔΗ 53 1.773 71 2.153 

ΧΟΙΡΟΙ 159 717 164 826 

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 801 6.984 1.025 8.380 

ΑΙΓΕΣ 611 2.254 801 3.367 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1.991 40.169 1.954 39.465 

ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΙ 73 126 64 106 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ            277 - - - 
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2.1.1.3.2 Παραγωγή γάλακτος 

Η παραγωγή γάλακτος της Περιφέρειας Αττικής ανήλθε το 2017 σε 40.471tn, με τους 24.825tn να προέρχεται 

από γάλα αγελάδων (61,3%). Το γάλα προβάτων ανήλθε σε 10.502tn (26%) και το γάλα από αίγες σε 5.144tn. 

Επισημαίνεται ότι η παραγωγή γάλακτος της περιφέρειας αποτελεί το 2% μόλις της συνολικής παραγωγής 

της Χώρας.  

2.1.1.3.3 Παραγωγή κρέατος 

Η παραγωγή κρέατος της Περιφέρειας Αττικής δεν αποτελεί σημαντικό μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα 

της Χώρας. Το κρέας από μοσχάρια ανήλθε το 2017 σε περίπου 500tn, αποτελώντας μόλις το 1,5% της 

παραγωγής σε επίπεδο Χώρας, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για την παραγωγή κρέατος από λοιπά 

είδη. 

Εξαίρεση αποτελεί το κρέας από χοιρίδια όπου η παραγωγή ανήλθε σε 336tn  το 2017, αποτελώντας το 8% 

της παραγωγής της Χώρας και το κρέας από κουνέλια ανήλθε σε 143tn αποτελώντας το 4,5% της παραγωγής 

της Χώρας.  

2.1.1.3.4 Παραγωγή λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων 

Ως προς τα λοιπά κτηνοτροφικά προϊόντα δεν εντοπίζεται κάποια σημαντική παραγωγή στην Αττική, πέραν 

των αυγών και του μελιού.  

Το 2018 παρήχθησαν στην Αττική 365,459 αυγά, τα οποία αποτελούν το 26% της συνολικής παραγωγής της 

Χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2020).  

Ως προς το μέλι, παρήχθησαν συνολικά στην Περιφέρεια 528tn μελιού, αποτελώντας ωστόσο μόλις το 2,4% 

της συνολικής παραγωγής της Χώρας. 
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2.1.1.4 Οικονομικά Στοιχεία 

Η Περιφέρεια Αττικής σε γενικές γραμμές ακολουθεί τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

πρωτογενούς τομέα της χώρας, αν και η συμβολή του τομέα αυτού στην Περιφερειακή Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και συνακόλουθα, η απασχόληση στον εν λόγω τομέα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας. Η ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας το 2016 ανήλθε 

σε 290 x 106 ευρώ και η απασχόληση σε 13.547 άτομα.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας καταγράφεται στον κλάδο 

φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της αλιείας και 

της δασοκομίας (Πίνακας 2-5). Η εγγύτητα των περιαστικών περιοχών που καλλιεργούνται ή εξειδικεύονται 

στην εκτροφή ζώων στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας (Μεγαρίδα, Μεσόγεια, Μαραθώνας) με το ισχυρό 

καταναλωτικό κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, αποτελεί βασικό αίτιο της δυναμικής του τομέα, 

λόγω απευθείας διάθεσης των προϊόντων στην κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς. Παρά τη 

σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ανθοκομικών καλλιεργειών.  
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Πίνακας 2-5 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (Σε εκατομμύρια ευρώ και  τιμές 2016) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 

ΕΛΛΑΔΑ 7.677 7.918 8.152 8.945 8.282 8.536 6.974 7.068 6.793 6.663 6.519 6.109 6.191 5.794 6.070 6.730 6.313 

ATTΙΚΗ 329 304 328 331 307 335 368 398 373 368 377 358 340 297 310 295 290 

Βόρειος 
Τομέας 
Αθηνών 21 20 21 20 18 19 20 21 19 18 17 16 15 13 13 13 13 

Δυτικός 
Τομέας 
Αθηνών 10 10 10 10 9 10 11 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 

Κεντρικός 
Τομέας 
Αθηνών 38 35 37 36 33 35 37 39 36 34 34 31 30 26 27 26 25 

Νότιος 
Τομέας 
Αθηνών 13 12 13 12 11 12 13 13 12 12 12 11 10 9 9 9 9 

Ανατολική 
Αττική 132 121 134 139 132 147 165 182 175 176 184 178 169 148 155 147 144 

Δυτική 
Αττική 55 51 55 55 51 56 62 67 63 62 64 60 57 50 52 50 49 

Πειραιάς, 
Νήσοι 60 55 59 58 52 56 60 63 58 55 55 51 48 42 44 42 41 
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Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής 

(Εικόνα 2-4) φαίνεται ότι η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας 

ανέρχεται σε μόλις 0,4%, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας συμμετέχουν κατά 13,29% και 

86,32% αντίστοιχα.  

Όπως και στην παραγωγική δραστηριότητα, χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια 

Αττικής είναι η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα της 

οικονομίας με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με αυτό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα 

(Εικόνες 2-5 και 2-6), ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει για το 2016, το 85,8% των συνόλου των 

απασχολούμενων στην Περιφέρεια Αττικής, με το 13,4% να συγκεντρώνεται στο δευτερογενή και το 

0,9% στον πρωτογενή τομέα, με την αντίστοιχη συγκέντρωση απασχολουμένων σε επίπεδο χώρας να 

ανέρχεται σε 74,6% στον τριτογενή, 14,1% στον δευτερογενή και 11,3% στον πρωτογενή τομέα.  

 

Εικόνα 2- 2 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα έτους 2016 
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Εικόνα 2- 3 Ποσοστά ΑΠΑ ανά τομέα (2016) και ΠΕ 
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Εικόνα 2- 4 Κατανομή της ΑΠΑ ανά βασικούς κλάδους, 2016 

Στον Πίνακα 2-6 παρουσιάζονται στοιχεία από τους οικονομικούς λογαριασμούς γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, σε επίπεδο Χώρας και αντίστοιχα στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής και την 

συμμετοχή της στους οικονομικούς λογαριασμούς γεωργίας και κτηνοτροφίας. Από την ανάλυση των 

στοιχείων φαίνεται η μικρή συμμετοχή της Περιφερείας στους οικονομικούς λογαριασμούς της 

Χώρας, στους περισσότερους από τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εξαίρεση 

αποτελούν για την γεωργία ο τομέας της αμπελουργίας και της ανθοκομίας και για την κτηνοτροφία 

ο τομέας των πουλερικών και των αυγών.  
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Πίνακας 2-6 Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, για την Ελλάδα και την Περιφέρεια Αττικής για το 
έτος 2016 (προσωρινά στοιχεία) 

ΚΑΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνολο  Ελλάδος Αττική Αττική % 

01 ΔΗΜΗΤΡΙΑKΑ (περιλαμβανομένων των σπόρων) 823,44 2,09 0,25% 

01.1 Σιτάρι και όλυρα 346,09 1,60 0,46% 

01.11 Μαλακό σιτάρι και όλυρα 72,94 0,02 0,02% 

01.12 Σκληρό σιτάρι 273,15 1,58 0,58% 

01.2 Σίκαλη και σμιγός 7,23 0,00 0,02% 

01.3 Κριθάρι 62,99 0,31 0,50% 

01.4 Βρώμη και μείγματα θερινών δημητριακών 16,83 0,13 0,78% 

01.5 Αραβόσιτος σε κόκκους 293,40 0,05 0,02% 

01.6 Ρύζι 96,90 0,00 0,00% 

02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ 824,90 1,66 0,20% 

02.1 
Ελαιούχοι σπόροι και καρποί (περιλαμβανομένων 
των σπόρων) 90,84 0,00 0,00% 

02.12 Ηλίανθος 85,52 0,00 0,00% 

02.13 Σόγια 0,40 0,00 0,00% 

02.19 Άλλα ελαιούχα προϊόντα 4,92 0,00 0,00% 

02.2 
Πρωτεϊνούχα φυτά (περιλαμβανομένων των 
σπόρων) 18,63 0,18 0,95% 

02.3 Ακατέργαστος καπνός 80,98 0,00 0,00% 

02.4 Ζαχαρότευτλα 31,40 0,00 0,00% 

02.9 Άλλα βιομηχανικά φυτά 603,05 1,48 0,25% 

03 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 653,11 3,78 0,58% 

04 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 1.758,49 40,08 2,28% 

04.1 Νωπά λαχανικά 1.666,16 26,01 1,56% 

04.2 Φυτά και λουλούδια 92,33 14,07 15,23% 

05 ΠΑΤΑΤΕΣ (περιλαμβανομένων των σπόρων) 278,19 0,77 0,28% 

06 ΦΡΟΥΤΑ 1.986,16 37,74 1,90% 

06.1 Νωπά φρούτα 1.149,71 0,58 0,05% 

06.2 Εσπεριδοειδή 245,73 1,03 0,42% 

06.3 Τροπικά φρούτα 46,69 0,20 0,42% 

06.4 Σταφύλια 375,92 32,57 8,66% 

06.5 Ελιές 168,11 3,37 2,00% 

07 ΚΡΑΣΙ 27,56 2,04 7,40% 

08 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 803,75 8,14 1,01% 

09 ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 56,83 3,43 6,03% 

10 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1 ΕΩΣ 9) 7.212,44 99,74 1,38% 

11 ΖΩΑ 1.371,77 20,92 1,52% 

11.1 Βοοειδή 252,90 1,82 0,72% 

11.2 Χοιροειδή 242,86 1,86 0,77% 

11.3 Ιπποειδή 6,39 0,02 0,28% 

11.4 Αιγοπρόβατα 650,77 7,13 1,10% 

11.5 Πουλερικά 190,20 10,00 5,26% 

11.9 Άλλα ζώα 28,65 0,09 0,32% 

12 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.246,04 41,99 3,37% 

12.1 Γάλα 1.023,50 16,84 1,65% 

12.2 Αυγά 80,75 21,54 26,67% 

12.9 Άλλα ζωικά προϊόντα 141,79 3,61 2,54% 

13 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (11+12) 2.617,81 62,90 2,40% 

14 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ (10+13) 9.830,25 162,64 1,65% 

15 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 247,77 3,43 1,38% 
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ΚΑΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνολο  Ελλάδος Αττική Αττική % 

16 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (14+15) 10.078,02 166,07 1,65% 

17 
ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΜΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΕΣ) 656,04 10,80 1,65% 

18 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (16+17) 10.734,06 176,86 1,65% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016 προσωρινά στοιχεία 
Τιμές: Σε εκατομμύρια ευρώ. 

2.1.2 Αξιολόγηση της σημαντικότητας του Τομέα για την Περιφέρεια Αττικής 

Με βάση την ανάλυση της παραγωγής και των οικονομικών μεγεθών του τομέα της γεωργίας της 

Περιφέρειας Αττικής, οι σημαντικότεροι τομείς είναι η ελαιοκομία, η αμπελουργία, τα κηπευτικά και 

η ανθοκομία. 

Αναφορικά με την κτηνοτροφία σημαντικός κρίνεται ο τομέας της συστηματικής πτηνοτροφίας για 

την παραγωγή αυγών.  

2.2 Πολιτικές και Αρμόδιες Αρχές 

2.2.1 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) [11], η οποία θεσπίστηκε το 1962, βασίζεται στην εταιρική σχέση 

του κλάδου της γεωργίας με την κοινωνία και της Ευρώπης με τους αγρότες της. Oi κύριοι στόχοι της 

είναι: 

• η βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, ώστε οι καταναλωτές να δέχονται μια σταθερή 

προσφορά τροφίμων, σε προσιτές τιμές, 

• η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των αγροτών της ΕΕ. 

 

Σήμερα, μετά από σχεδόν 60 χρόνια, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις, ήτοι: 

• τη διασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων που θα συμβάλει στη διατροφή του 

παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, 

• την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

• την προστασία της υπαίθρου σε όλη την ΕΕ και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αγροτικής 

οικονομίας. 

Το μέλλον της ΚAΠ είναι στενά συνυφασμένο με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν 

για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η ΕΕ, όπως η ασφάλεια στα σύνορα, η άμυνα και το μεταναστευτικό/προσφυγικό, η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου  και ο ιός COVID-19 θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό. Μέσα σε ένα τέτοιο 
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πλαίσιο, που συμπληρώνεται από φιλόδοξες προτεραιότητες της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, 

αποτελεί μια αληθινή πρόκληση η διασφάλιση επαρκών πόρων για την ΚAΠ. 

Η γεωργία διαφέρει από πολλούς άλλους τομείς, διότι ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές εκτιμήσεις: 

• παρά τη σημασία της παραγωγής τροφίμων, το εισόδημα των γεωργών είναι περίπου 40% 

χαμηλότερο σε σύγκριση με το μη γεωργικό εισόδημα 

• η γεωργία εξαρτάται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα σε σύγκριση με 

πολλούς άλλους τομείς. 

• υπάρχει ένα αναπόφευκτο χρονικό κενό μεταξύ της ζήτησης των καταναλωτών και της 

δυνατότητας των γεωργών να προσφέρουν, η καλλιέργεια μεγαλύτερης ποσότητας σιταριού ή 

η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος, αναπόφευκτα, απαιτεί κάποιο χρόνο. 

Οι γεωργοί, πρέπει να εργάζονται με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να διατηρούν 

τα εδάφη και τη βιοποικιλότητα. 

Οι επιχειρηματικές αβεβαιότητες και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωργίας δικαιολογούν τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας για τους γεωργούς. Η ΚAΠ αναλαμβάνει 

δράση με: 

• την εισοδηματική στήριξη μέσω των άμεσων ενισχύσεων που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του 

εισοδήματος και αμείβει τους γεωργούς για τις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 

πρακτικές και την παροχή δημόσιων αγαθών που κανονικά δεν καλύπτονται από τις αγορές, 

όπως η φροντίδα της υπαίθρου. 

• μέτρα παρέμβασης στην αγορά, για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων στην αγορά, 

όπως η απότομη πτώση της ζήτησης λόγω κινδύνου για την υγεία, ή η πτώση των τιμών λόγω 

προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς στην αγορά 

• μέτρα αγροτικής ανάπτυξης με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα για την αντιμετώπιση 

των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020 θα έχει μια 

πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγισης η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης και 

έγκρισης ενός Στρατηγική Σχεδίου ΚΑΠ ανά Κράτος Μέλος (ΚΜ) που θα καλύπτει τόσο άμεσες 

ενισχύσεις, τομεακές παρεμβάσεις ανά τομείς γεωργικών προϊόντων (Πυλώνας Ι) όσο και την 

αγροτική ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ) της ΚΑΠ. 

Το νέο μοντέλο λειτουργίας της νέας ΚΑΠ θα εστιάσει μεταξύ άλλων:  

α) στη μεγιστοποίηση της συμβολής της ΚΑΠ στη προστασία του περιβάλλοντος και στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω θέσπισης φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών 

στόχων από τα ΚΜ,  
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β) στην εγκαθίδρυση μιας νέας σχέση με τα ΚΜ, ενισχύοντας την αρχή της επικουρικότητας και την 

ευελιξία σχεδιασμού των ΚΜ, με ταυτόχρονη μετάβαση από ένα σύστημα που στηρίζεται στην 

συμμόρφωση σε ένα σύστημα που στηρίζεται «στην επίτευξη των αποτελεσμάτων» (με καθορισμό 

και επίτευξη σχετικών στόχων και οροσήμων από τα ΚΜ) και   

γ) στην προώθηση της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στη γεωργία. 

Η στόχευση της νέας ΚΑΠ για μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, για την ενίσχυση της μέριμνας για 

το περιβάλλον και το κλίμα και για την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών 

περιοχών εκφράζεται μέσα από την επίτευξη ειδικών στόχων οι οποίοι είναι: 

• υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ για τη 

στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, 

• ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την 

ψηφιοποίηση, 

• βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας 

• συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και τη 

συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας 

• προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, 

όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας 

• συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και 

διατήρηση οικότοπων και τοπίων 

• προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 

• προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της 

βιώσιμης δασοκομίας 

• βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα 

τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και 

βιώσιμα τρόφιμα, επίλυσης του ζητήματος των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και καλή 

μεταχείριση των ζώων. 

 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική ενσωματώνεται σε σχετικά μέτρα και δράσεις του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Το ΠΑΑ της Ελλάδας (2015-2020) το οποίο εγκρίθηκε αρχικά το 2015 και 

ισχύει σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή του (12/2019), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την 

υλοποίηση μέτρων και υπομέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής. Μέσω του ΠΑΑ χτίζεται το μοντέλο της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027.  

Οι στόχοι του ΠΑΑ αφορούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του 

αγροτικού χώρου μέσα από: 

• την εισαγωγή νέων πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος 

• τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος 
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• την ανάδειξη του πολύ-λειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών 

• τη δημιουργία επενδύσεων και την ανάπτυξη υποδομών για την ανταγωνιστικότητα του 

αγροδιατροφικού τομέα 

Στο πλαίσιο των προνοιών του ΠΑΑ εντοπίζεται και σειρά μέτρων και υπομέτρων που στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας και τα οποία συνοπτικά αναφέρονται ακολούθως.  

Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» 

Η έλλειψη βασικής κατάρτισης των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή (σχεδόν 

το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, έχουν μόνο εμπειρική 

κατάρτιση), αποτελεί ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία του τομέα, που πρέπει να αμβλυνθούν. 

Η ιδιαιτερότητα του πρωτογενή τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους άλλους κλάδους είναι η 

έλλειψη βασικών γνώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων, το μεγάλο ποσοστό 

εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των απασχολούμενων, που διαμορφώνει την 

ανάγκη για ένα ειδικό σχεδιασμό των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για τους 

απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα. 

Οι δράσεις του μέτρου είναι σημαντικές για την προώθηση, τόσο της οικονομικής ανάπτυξης του 

αγρο-διατροφικού συστήματος και του δασικού τομέα και κατ’ επέκταση των αγροτικών περιοχών 

και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, όσο και της αποδοτικής διαχείρισης 

των πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών και δασοπονικών εκμεταλλεύσεων 

και της εν γένει βιωσιμότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος, καθώς επίσης και της μείωσης των 

παραγόντων που επιδεινώνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά 

και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, εφόσον η παροχή 

γνώσης και η ευαισθητοποίηση των απασχολούμενων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο δασικό 

τομέα σε τέτοια θέματα, προάγει την εφαρμογή σχετικών δράσεων. 

Μέτρο 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 

υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» 

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συμβάλλουν ώστε οι γεωργοί 

και κυρίως οι νέοι γεωργοί να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της 

εκμετάλλευσής τους, καθώς θα τους βοηθήσουν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνολική 

τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, θα 

ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών στους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να 

επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της υπηρεσίας. 

Προς τούτο, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 καθιερώνεται Σύστημα Παροχής Συμβουλών για τη 

διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («σύστημα παροχής 

συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις») και μέσω του καν. 1305/2013 ενισχύεται η παροχή των 

γεωργικών συμβουλών. Η ένταξη των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων στο Σύστημα Παροχής 

Συμβουλών είναι εθελοντική. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων που καλύπτονται από το Σύστημα Παροχής Συμβουλών, το θέμα της 

κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

• Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας 

• Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για 

ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για 

το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και 

το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» 

Οι επιμέρους θεματικοί τομείς των ανωτέρω δράσεων αφορούν σε ποικίλες δράσεις σχετικές με την 

κλιματική αλλαγή, ενδεικτικά μια εξ αυτών αφορά σε επεξήγηση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους γεωργικού τομέα 

καθώς και μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό αυτών. 

Μέτρο 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» 

Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» 

Μέσω του οποίου στηρίζονται προϊόντα πιστοποίησης, π.χ. ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικής παραγωγής με 

προϋπόθεση από τους αγρότες την ανάπτυξη ή την προσαρμογή των γεωργικών τους πρακτικών με 

τρόπο που να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν τη γονιμότητα του εδάφους, την αντοχή των 

καλλιεργειών και των ζώων στις ασθένειες και την καλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον και το 

κλίμα.  

Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

Το Μέτρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδος αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενή και του 

αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας αλλά και την κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως 

εγγειοβελτιωτικών έργων, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό 

δασικό δίκτυο αλλά και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται 

με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. 

Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά 

προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες 

αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα θα ενισχυθεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή στην διατήρηση και 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την 

καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει 

στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες 

ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
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Επιπλέον, η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή 

προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης θα συμβάλλουν 

στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία. 

Τέλος, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να συμβάλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και 

στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του 

κλίματος. Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα συμβάλλει σε αυτή την 

κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Επιπλέον, ο γεωργικός τομέας καλείται να συμβάλλει 

στο μέγιστο δυνατό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενώ παράλληλα οι 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να διαχειρίζονται κατάλληλα τα απόβλητά τους ώστε να 

συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση συνθηκών 

υγιεινής στην εκμετάλλευση. 

Η στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι στρατηγικής σημασίας για την 

ελληνική γεωργία σε μια προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της, εξοικονόμησης ύδατος, 

ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό 

θα υλοποιηθούν και επενδύσεις από συλλογικά σχήματα, με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας. 

Μέτρο 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» 

Ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος και ζημιώνεται, περισσότερο από άλλους, από τις 

επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, των δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών 

συμβάντων. Προκειμένου να στηριχθεί τόσο η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όσο και ο 

ανταγωνισμός, γενικότερα, το μέτρο αποσκοπεί στην πρόληψη ζημιών που οφείλονται σε φυσικές 

καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα, συμβάλλοντας έμμεσα 

στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.  

Ενδεικτικά το υπομέτρο 5.1 αφορά σε επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση 

των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 

καταστροφικών συμβάντων. Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία 

φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις 

πλημμύρες και τις πυρκαγιές και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και 

φυσικές καταστροφές. 

Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 

Η βιοποικιλότητα και οι γενετικοί πόροι είναι ανάλογα του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και της 

γεωργικής ιστορίας της χώρας. Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας εδαφικών και κλιματικών 

συνθηκών, θεωρείται μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης σε φυσική βλάστηση καθώς και 

σε «άγρια» είδη, συγγενή των καλλιεργούμενων φυτών (cultivated wild relatives). 

Με βάση τις Εκθέσεις Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την Ελλάδα σημαντικές πιέσεις στους 

τύπους οικοτόπων ασκούνται από τη γεωργία. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται άρρηκτα 
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με την γεωργική δραστηριότητα. Οι γεωργικές εκτάσεις συχνά υποστηρίζουν την άγρια πανίδα 

προσφέροντας τροφή, χώρους φωλιάσματος ή ακόμα και χώρους κυνηγιού. Επίσης, ένας μεγάλος 

αριθμός ειδών πανίδας και χλωρίδας εξαρτώνται άμεσα για την επιβίωση τους από τη συνέχιση των 

παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών εκτάσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με γεωργικές 

πρακτικές όπως η αμειψισπορά και η αγρανάπαυση, οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

μωσαϊκού τοπίων μεγάλης ποικιλότητας, τα οποία αποτελούν βιότοπο για ένα μεγάλο αριθμό ειδών 

της άγριας πανίδας που ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται γύρω από τις καλλιέργειες. 

Όσον αφορά τους υδατικούς πόρους, η γεωργία αποτελεί το σημαντικότερο χρήστη ύδατος. Η βασική 

δράση του γεωργοπεριβαλλοντικού-κλιματικού μέτρου που αφορά τους υδατικούς πόρους είναι η 

«μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» που εφαρμόζεται στις 

ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση περιοχές και σε άλλους σημαντικούς υγρότοπους της χώρας. Η 

αύξηση των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπροσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την 

ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές ορθολογικής χρήσης 

των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών. 

Όσον αφορά το έδαφος, ο ρυθμός διάβρωσης επηρεάζεται τόσο από το κλίμα και τις αλλαγές στις 

χρήσεις γης, όσο και από τις πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η περιοχή της 

Μεσογείου είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στη διάβρωση των εδαφών καθώς υπόκειται σε μεγάλες 

περιόδους ξηρασίας ακολουθούμενη από έντονες διαβρωτικές βροχοπτώσεις, που πέφτουν σε 

επιφάνειες με μεγάλη κλίση με εύθραυστα εδάφη. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό εθνικό ρυθμό 

διάβρωσης εδαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ βρίσκεται πάνω από τη μέση τιμή για την ΕΕ των 

27. 

Η οργανική ουσία του εδάφους αποτελεί πηγή τροφής για την πανίδα του εδάφους, και συμβάλλει 

στη βιοποικιλότητα του εδάφους, ενεργώντας ως δεξαμενή θρεπτικών ουσιών όπως το άζωτο, ο 

φώσφορος και το θείο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον κύριο συντελεστή γονιμότητας του εδάφους. 

Ο οργανικός άνθρακας του εδάφους υποστηρίζει τη δομή του εδάφους βελτιώνοντας το φυσικό 

περιβάλλον των ριζών ώστε να διεισδύσουν μέσα στο έδαφος. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες 

θέσεις, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σε περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό 

άνθρακα/οργανική ουσία.  

Στο πλαίσιο του υπομέτρου 10.1 Ενισχύσεις σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις 

εφαρμόζονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας 

• Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

• Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων 

• Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια 

• Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες 

• Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων 

• Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 
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• Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση 

Στα πλαίσια του υπομέτρου 10.2 Διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων 

στη γεωργία, εφαρμόζονται οι εξής δράσεις: 

• Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 

• Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία 

Μέσω της συνεισφοράς στις παραπάνω προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη, το μέτρο 10 

συμβάλλει στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για το περιβάλλον, και κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» 

Στήριξη για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την 

ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της 

κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. 

Μέτρο 16 «Συνεργασία» 

Στο πλαίσιο του Μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν 

να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά 

και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και 

πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

2.2.2 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ΕΣΠΚΑ (2016) είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της χώρας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και η δημιουργία 

προϋποθέσεων ώστε οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του παραγωγικού και καταναλωτικού ιστού 

της Ελληνικής κοινωνίας να λαμβάνονται με επαρκή πληροφόρηση και μακροπρόθεσμη στόχευση, 

αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική 

αλλαγή. Η ΕΣΠΚΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη 

κατευθυντήριων γραμμών.  

Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι: 

1. Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) 

αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή 

2. Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα 

από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης 

3. Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους 
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4. Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων 

και πολιτικών προσαρμογής 

5. Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Η αναγκαιότητα για λήψη μέτρων προσαρμογής στο τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 

απορρέει από τις προβλεπόμενες από τα σενάρια οικονομικές και άλλες επιπτώσεις όπως αυτές 

εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΜΕΚΑ (2011)  

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ, για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας προτάθηκαν δράσεις και 

μέτρα προσαρμογής τα οποία αναφέρονται ακολούθως. 

Δράση 1. Πρόσκτηση καινοτόμου γνώσης και διάδοσή της στους εκπαιδευτές και στους τελικούς 

αποδέκτες (επαγγελματίες του αγροτικού χώρου). Η δράση περιλαμβάνει τη συλλογή των 

πορισμάτων της έρευνας από ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης 

συγκεκριμένων στρατηγικών και χειρισμών προσαρμογής και τη διάδοσή τους στους τελικούς 

αποδέκτες. 

Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις 

της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και την προσαρμογή σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Η βάση θα είναι προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο.  

Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην κλιματική 

αλλαγή στις εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες. Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας θα είναι ο 

αριθμός των χρηματοδοτούμενων προ- γραμμάτων και ο αριθμός των παραγομένων δημοσιεύσεων.  

Μέτρο 1.3. Διάδοση των πορισμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας στους τελικούς αποδέκτες 

(εκπαιδευτές, κοινωνικοί εταίροι, κέντρα λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες του αγροτικού χώρου). 

Μέσα διάδοσης αποτελούν ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, έντυπο, 

ηλεκτρονικό υλικό, κλπ. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός προγραμμάτων και σεμιναρίων, 

παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό.  

Δράση 2. Προώθηση του σχεδιασμού των Περιφερειών με βάση τα επίπεδα τρωτότητας και τα νέα 

δεδομένα. Επιβάλλεται η εκπόνηση Προγραμμάτων Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο 

Περιφέρειας, με υποχρεωτική την ενσωμάτωση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.1. Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στα προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών. Η ένταξη θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των 

ανωτέρω προγραμμάτων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: αριθμός και αξιολόγηση δράσεων 

προσαρμογής στα επιμέρους προγράμματα. 

Δράση 3. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής (monitoring) κρίσιμων 

παραμέτρων, με βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδρά- σεις της κλιματικής αλλαγής στις 

συνιστώσες του παραγωγικού συστήματος. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι 
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απαραίτητα για την εκτίμηση εν δυνάμει απειλών για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Τα συστήματα 

πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες καταστάσεις. 

Μέτρο 3.1. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής, 

βιολογίας του φυτού και των παθογόνων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει 

φορείς ασθενειών. Δείκτης αποτελεσματικότητας είναι ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων 

που έχουν εγκριθεί και ο αριθμός των δημοσιεύσεων. 

Μέτρο 3.2. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής, 

φυσιολογίας ζώων, παθογόνων και παρασίτων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει 

φορείς ασθενειών. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που 

έχουν εγκριθεί και ο αριθμός των δημοσιεύσεων. 

Μέτρο 3.3. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) ζωονόσων 

και διάχυση των πληροφοριών στους τελικούς αποδέκτες. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός 

των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση. 

Μέτρο 3.4. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος (παρατηρητήριο) καταγραφής 

φυτοπαθογόνων οργανισμών, εντόμων και ζιζανίων και διάχυση των πληροφοριών στους τελικούς 

αποδέκτες. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά 

περίπτωση. 

Μέτρο 3.5. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) επιπέδων 

επάρκειας επιφανειακών υδάτων και υπόγειων υδροφορέων (ανάδραση με δράσεις για τους 

Υδάτινους Πόρους). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά 

περίπτωση.  

Μέτρο 3.6. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) 

επαπειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου (ανάδραση με δράσεις 

για τη Βιοποικιλότητα). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός καταγραφών σε ετήσια βάση κατά 

περίπτωση.  

Μέτρο 3.7. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) του βαθμού 

υποβάθμισης βοσκοτόπων και ερημοποίησης των ελληνικών εδαφών. Δείκτης 

αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση ανά Περιφέρεια. 

Δράση 4. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων καταγραφής κρίσιμων παραμέτρων 

με βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνιστώσες του 

παραγωγικού συστήματος για την κτηνοτροφία. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι 

απαραίτητα για την εκτίμηση των εν δυνάμει απειλών για τα παραγωγικά ζώα διαφόρων 

παραγωγικών συστημάτων. Τα συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να 

προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των 

εγκεκριμένων προγραμμάτων. 

Μέτρο 4.1. Μέτρα αντιμετώπισης μικροβιακών και μη παραγόντων που προκαλούν ασθένειες στα 

ζώα, καθώς και τους φορείς ασθενειών. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία των παραγωγικών ζώων από 
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τους παράγοντες αυτούς με μέτρα προληπτικής υγιεινής ή / και κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, 

και β) Μελέτη των συνθηκών διαβίωσης (αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες) και αντοχής των 

μικροβιακών και μη παθογόνων παραγόντων για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 

Μέτρο 4.2. Μελέτη των μηχανισμών αντίδρασης των ζώων στις ακραίες θερμοκρασίες ως προς το 

μεταβολισμό, τη φυσιολογία γενικότερα και την υγεία τους (π.χ. κατανάλωση τροφής, λειτουργία 

ήπατος, ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, θνησιμότητα, μολυσματικές ασθένειες, 

αντοχή στο θερμικό stress κ.ά.), καθώς και την αναπαραγωγική (εκδήλωση οίστρου, ποσοστά 

σύλληψης, ανάπτυξη ωοκυττάρων, ρυθμός ανάπτυξης εμβρύων, εμβρυϊκή θνησιμότητα κλπ.) και 

παραγωγική τους ικανότητα (γαλακτοπαραγωγή, χημική σύσταση γάλακτος, ρυθμός ανάπτυξης κλπ.) 

και μέτρα αντιμετώπισης αυτών. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ενίσχυση της εθνικής έρευνας και 

συνεργασίες με το εξωτερικό. 

Μέτρο 4.3. Προσαρμογή των συστημάτων στέγασης και διαχείρισης των παραγωγικών ζώων κάτω 

από τις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή ώστε να μην 

υπάρξει αρνητική επίδραση επί της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων. 

Μέτρο 4.4. Προσαρμογή των παραγωγικών συστημάτων στα νέα δεδομένα ώστε να είναι τεχνικά 

εφικτά, οικονομικά βιώσιμα, περιβαλλοντικά αποδεκτά και χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην ευζωία 

των ζώων. Για τα εν λόγω θέματα απαιτείται ενίσχυση της εθνικής έρευνας και ευρύτερες 

συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός 

εγκεκριμένων προ- γραμμάτων. 

Δράση 5. Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων. Περιλαμβάνει εκτεταμένες δράσεις για την αειφόρο 

διαχείριση του εδάφους, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 

Μέτρο 5.1. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης εδαφικών πόρων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία από τη 

διάβρωση με τους κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς (οργώματα κατά τις ισοϋψείς, μειωμένη 

κατεργασία, φυτικά επιστρώματα, εναλλαγή διαβρωτικών με μη διαβρωτικές καλλιέργειες κλπ.), β) 

Προστασία από την υποβάθμιση της εδαφικής δομής από συμπίεση (συστήματα μειωμένης 

εδαφοκατεργασίας), γ) Διατήρηση/επαύξηση της οργανικής ουσίας που αποδομείται ταχύτερα λόγω 

των αυξημένων θερμοκρασιών (αποφυγή καψίματος της καλαμιάς, ενσωμάτωση φυτικών 

υπολειμμάτων, οργανικές λιπάνσεις), δ) Αποφυγή της αλάτωσης (χρήση καλής ποιότητας νερού και 

ορθής τεχνικής άρδευσης, λελογισμένες λιπάνσεις, εφαρμογή τεχνικών αφαλάτωσης). Η εφαρμογή 

των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω 

Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων. 

Μέτρο 5.2. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων. Περιλαμβάνουν: α) διερεύνηση του 

περιορισμού χρήσης ανωτάτων ορίων στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με υδροβόρα φυτικά είδη, 

β) Τη χρήση ποικιλιών με μειωμένο βιολογικό κύκλο, γ) Τον εξορθολογισμό των αρδεύσεων ανάλογα 

με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών, δ) Την υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών 

συστημάτων άρδευσης, ε) Την ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς νερού μέσω 

αποτελεσματικής συντήρησης των υφισταμένων συλλογικών δικτύων άρδευσης και αποστράγγι- 

σης. Επιπλέον, περιλαμβάνουν μέτρα που εμπίπτουν και στο κεφάλαιο διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων, όπως στ) δημιουργία παρυδάτιων ζωνών ανάσχεσης με βλάστηση, καθώς και ζ) κατασκευή 
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αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που γειτνιάζουν με ποταμούς ή λίμνες. Η εφαρμογή των 

ανωτέρω (α)-(δ) θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών (βλ. 

παραπάνω Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων. 

Μέτρο 5.3. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα και 

στους βοσκοτόπους. Η διατήρηση και επαύξηση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα 

θα ισχυροποιήσει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνουν: 

α) Ενέργειες προστασίας και διατήρησης φυτογενετικών πόρων σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού και in 

situ. Ειδικότερα: ι) Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Διατήρησης Φυτογενετικών Πόρων στη Γεωργία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυση με υποδομές και προσωπικό της Τράπεζας Γενετικού Υλικού της 

Θεσσαλονίκης και δημιουργία περιφερειακών αποκεντρωμένων Τραπεζών σε συνεργασία με τα 

Α.Ε.Ι. Γεωπονίας, ιι) Αναθεώρηση/βελτίωση του συστήματος εγγραφής ποικιλιών στον Εθνικό 

κατάλογο Ποικιλιών, ιιι) Ενεργός συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα. Δείκτες 

αποτελεσματικότητας θα αποτελέσουν ο αριθμός των taxa που θα καταγράφονται στις διάφορες 

συλλογές και ο αριθμός των Δικτύων στα οποία θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι φορείς. β) Επέκταση 

συστημάτων βιολογικής γεωργίας/ολοκληρωμένης αντιμετώπισης με στόχο τον περιορισμό της 

εξαφάνισης ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου (αυτοφυής χλωρίδα, επικονιαστές, αρπακτικά 

έντομα) με καθιέρωση κινήτρων βάσει δεικτών αποτελεσματικότητας. γ) Προώθηση αγροδασικών 

συστημάτων (γεωργοδασικά, δασολιβαδικά, γεωργοδασολιβαδικά (ανάδραση με τον Τομέα της 

Βιοποικιλότητας). 

Μέτρο 5.4. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης βοσκοτόπων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία από 

υπερβόσκηση και υποβόσκηση με προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών, β) διατήρηση και 

επαύξηση της φυσικής χλωρίδας με φυτά κατάλληλων ποικιλιών που παρουσιάζουν καλύτερη 

προσαρμοστικότητα στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα 

πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) και 

με παροχή κινήτρων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των κτηνοτρόφων που υιοθέτησαν τις 

παραπάνω πρακτικές σε ετήσια βάση. 

Δράση 6. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και στις καλλιεργητικές τεχνικές. Περιλαμβάνουν ενέργειες 

που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ποικιλιών (αποκλειόμενης της γενετικής τροποποίησης) και 

στην προσαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών στην κλιματική αλλαγή. Όλες απαιτούν ενίσχυση της 

εθνικής έρευνας και συνεργασίες με το εξωτερικό (ανάδραση με Μέτρο 1.2 παραπάνω). 

Μέτρο 6.1. Κατανόηση των μηχανισμών συμπεριφοράς των φυτών (καλλιεργουμένων και ζιζανίων) 

σε συνθήκες έλλειψης νερού, αυξημένης θερμοκρασίας και αυξημένης συγκέντρωσης CO2. 

Μέτρο 6.2. Δημιουργία νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις με 

αξιοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού (ανάδραση και με το Μέτρο 4.3 παραπάνω). 

Μέτρο 6.3. Αλλαγές στις καλλιεργητικές τεχνικές και στην επιλογή των καλλιεργειών λόγω αυξημένων 

θερμοκρασιών. Ενδεικτικά: α) μετατόπιση των ημερομηνιών εγκατάστασης στις ετήσιες 

καλλιέργειες, αργότερα για τις χειμωνιάτικες και νωρίτερα για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, β) 

Περιορισμός των ψυχρόφιλων ειδών στις νοτιότερες και πεδινές περιοχές και επέκταση των 

θερμόφιλων (π.χ., ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή κ.ά.) βορειότερα και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, γ) 
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Ρύθμιση του χρόνου και της συχνότητας λοιπών καλλιεργητικών τεχνικών (λίπανση, άρδευση, 

φυτοπροστασία κ.ά.). 

Μέτρο 6.4. Επιλογή και ανάδειξη τοπικού γενετικού υλικού (ποικιλίες, πληθυσμοί κ.τ.λ.) κατάλληλου 

για καλλιέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής 

Δράση 7. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει κατά βάση 

προσαρμογή και επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για ζημιές από ακραία καιρικά 

φαινόμενα που δεν καλύπτονται σήμερα (π.χ., υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες). Δείκτες 

αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των παραγωγών που αποζημιώθηκαν εξαιτίας ακραίων καιρικών 

φαινομένων. 

2.2.3 Αρμόδιες Αρχές 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑ&Τ) έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και 

την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.  

Σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής αρμόδια για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και τον έλεγχο του 

τομέα είναι η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, η οποία 

αποτελείται σε αντικείμενο σχετικό με την γεωργία και την κτηνοτροφία από τη Διεύθυνση Πολιτικής 

Γης και τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

2.2.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Επιπτώσεων και Συνεπειών 

2.2.4.1 Τομέας Γεωργίας 

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με ποικίλους 

τρόπους. Οι αλλαγές στην θερμοκρασία και τη βροχόπτωση αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

επηρεάζουν την παραγωγή των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι κλιματικές συνθήκες 

επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα του νερού που απαιτείται για την άρδευση των καλλιεργειών, 

για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας, για την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων καθώς και τις 

συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  

Στις προσεχείς δεκαετίες η γεωργία με βάση τα σενάρια της IPCC θα επηρεαστεί σημαντικά από την 

κλιματική αλλαγή τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο παγκόσμιος συναγερμός 

εντείνεται ως ένδειξη της σοβαρότητας των προβλεπόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

που γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές [12,13]. Η ανάγκη προσδιορισμού των προβλεπόμενων 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, οφείλεται στο γεγονός ότι η αλλαγή αυτή 

αναμένεται να μεταβάλει τα αποθέματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της αλλαγής των 

βροχοπτώσεων, της πιθανής αύξησης της θερμοκρασίας και του CO2, των αυξημένων ακραίων 

καιρικών φαινομένων και της μεταβολής του ρυθμού πολλαπλασιασμού των ασθενειών, παρασίτων 

και ζιζανίων στις καλλιέργειες [14].  

Επιπλέον, η πιθανολογούμενη αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε 

απρόβλεπτες διακυμάνσεις των αποδόσεων, αύξηση των τιμών των προϊόντων και μεταβολές των 

εμπορικών ισοζυγίων μεταξύ των χωρών [15]. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας 
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για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) [16] δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει την 

ασφάλεια τροφίμων οφειλόμενη στην αύξηση της θερμοκρασίας, και τη μεγαλύτερη συχνότητα των 

ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων διαχωρίζουν τις επιπτώσεις 

άλλων παραγόντων από αυτές της αλλαγής του κλίματος και υποδεικνύουν ότι κάποιες καλλιέργειες 

(π.χ. σιτάρι και αραβόσιτος) σε πολλές περιοχές σε μικρότερο γεωγραφικό πλάτος επηρεάστηκαν 

αρνητικά από τις παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές, ενώ σε πολλές περιοχές σε μεγαλύτερο 

γεωγραφικό πλάτος οι αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών (π.χ. αραβόσιτος, σιτάρι και 

ζαχαρότευτλα) επηρεάστηκαν θετικά τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι 

τα γεωργικά παράσιτα και οι ασθένειες έχουν ήδη ανταποκριθεί και προσαρμόζονται στις κλιματικές 

αλλαγές με αντίστοιχες αυξήσεις και μειώσεις ανάλογα με τις αλλαγές του κλίματος. Η σταθερότητα 

της προσφοράς τροφίμων προβλέπεται να μειωθεί καθώς προβλέπεται να αυξάνεται το μέγεθος και 

η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων που διαταράσσουν την τροφική αλυσίδα. Τα 

παγκόσμια γεωργικά και οικονομικά μοντέλα προβλέπουν μια μέση αύξηση 7,6% στις τιμές των 

δημητριακών το 2050 λόγω της αλλαγής του κλίματος, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές τροφίμων 

και αυξημένο κίνδυνο επισιτιστικής ασφάλειας [16] . 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι πιο ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος 

λόγω του κυρίαρχου ρόλου του γεωργικού τομέα στις οικονομίες τους, της έλλειψης κεφαλαίων για 

την αντιμετώπισή των επιπτώσεων και του γεγονότος ότι χαρακτηρίζονται κυρίως από θερμότερα 

κλίματα με μεγαλύτερη έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα [12]. Επίσης, οι κλιματικές αλλαγές θα 

έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς ο υποσιτισμός 

επηρεάζει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα [13]. Σύμφωνα με τον οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών μόνο στην Αφρική 220 εκ. άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη πόσιμου ύδατος που φαίνεται 

να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Η γεωργική παραγωγή κινδυνεύει λόγω απώλειας αρόσιμων 

γαιών, μικρότερων καλλιεργητικών περιόδων και αβεβαιότητας σχετικά με ειδικές καλλιέργειες. 

Εκτιμάται ότι σε αυτήν την ήπειρο, το εισόδημα από τη γεωργία μπορεί να μειωθεί μέχρι το 90% έως 

το 2100 [17]. Στην ίδια έκθεση εκτιμάται ότι στην Ασία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της 

μειωμένης γεωργικής παραγωγής, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύουν από πείνα.  

Επιπλέον, η Ευρώπη φαίνεται να αντιμετωπίζει ήδη τα πρώτα ορατά συμπτώματα της 

προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής. Το μεγάλο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη το 

καλοκαίρι του 2003 είχε αρνητικό αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγή. Μεταξύ των χωρών που 

πλήγηκαν περισσότερο ήταν η Γαλλία, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σε όλους σχεδόν 

τους τομείς της γεωργίας. Το 2007 ήταν ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Οι εξαιρετικά υψηλές θερινές θερμοκρασίες είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

πυρκαγιών σε όλες σχεδόν τις χώρες της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία). 

Παράλληλα, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πρωτοφανείς πλημμύρες έπληξαν αρκετές περιοχές 

της Αγγλίας με πολύ σημαντικές ζημίες τόσο στην παραγωγή όσο και στις υποδομές [18]. Εξαιρετικά 

μεγάλο κύμα καύσωνα καταγράφηκε στην Ευρώπη και το καλοκαίρι το 2019, ενώ το όριο των 45 ο C 

ξεπεράστηκε πρώτη φορά στη Γαλλία. Στην χώρα μας ο καύσωνας του Ιουλίου 1987 με θερμοκρασίες 

ίσες η μεγαλύτερες των 41o C επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες και απώλειές πάνω από 1300 ανθρώπινες 

ζωές είναι ακόμη ο μεγαλύτερος. Ωστόσο, η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας σε περιοχές της 

Βόρειας Ευρώπης φαίνεται να ευνοεί την καλλιέργεια σιταριού, όπου και σταδιακά αυξάνονται οι 

εκτάσεις καλλιέργειας σιταριού, ενώ στις χώρες της Ευρωμεσογειακής ζώνης οι εν λόγω εκτάσεις 

μειώνονται σταδιακά [19]. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αύξηση των 
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επιπέδων CO2 στην ατμόσφαιρα, θα επηρεάσουν την γεωργία σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι αλλαγές 

ενδεχομένως δεν είναι ακόμη ορατές λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στη γεωργία. Ωστόσο, 

μελέτες έχοντας απομονώσει τις επιπτώσεις από αλλαγές άλλων αβιοτικών παραμέτρων, όπως η 

θερμοκρασία και η βροχόπτωση καταδεικνύουν ότι η γεωργική παραγωγή (σε κάποιες περιπτώσεις 

έχει μειωθεί ελαφρά 0,05%, ενώ σε άλλες έχει αυξηθεί ελαφρά 0,9%) σε συνδυασμό με την αύξηση 

των επιπέδων CO2 έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής κατά 2-4% σε παγκόσμιο επίπεδο [20]. 

Εκτιμάται ότι οι εκτιμώμενες επιπτώσεις ποικίλουν, ανάλογα με τις περιοχές καθώς και τα σενάρια 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα μετά το 2050 η πιθανότητα περισσότερο αρνητικών 

επιπτώσεων στην παραγωγή αυξάνεται, ανάλογα με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλες αυτές οι 

αλλαγές συμβαίνουν στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης της γεωργικής παραγωγής [21]. 

Σύμφωνα με την ΕΕΑ (European Environment Agency) οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν το 40% των 

συνολικών εκτάσεων της ΕΕ, ενώ με στον γεωργικό τομέα απασχολούνται περίπου 22 εκ. άνθρωποι 

(σε ευρύτερο πλαίσιο οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τη γεωργία και τα τρόφιμα παρέχουν 44 εκ. 

θέσεις εργασίας). Η γεωργία είναι ένας από τους περισσότερο εξαρτώμενους από το κλίμα, τομείς 

[22]. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τον τομέα της γεωργίας, με επιπτώσεις άνισα κατανεμημένες 

στις επιμέρους περιοχής της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο [23]. Οι προβλέψεις αυτές σύμφωνα 

με τα σενάρια των εκτιμώμενων αλλαγών στο γεωργικό τομέα για τις κύριες βιογεωγραφικές 

περιοχές, φαίνονται στην Εικόνα 2- 5.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σεναρίων, στις Μεσογειακές χώρες αναμένεται μεγάλη αύξηση των 

ακραίων θερμοκρασιών, μείωση της βροχόπτωσης, αυξανόμενος κίνδυνος ξηρασίας, αυξημένος 

κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας, αύξηση στις ανάγκες άρδευσης, μείωση της απόδοσης 

καλλιεργειών και αυξανόμενος κίνδυνος στην κτηνοτροφική παραγωγή. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 36 

 

Εικόνα 2- 5 Κυριότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον γεωργικό τομέα για τις 
κύριες βιογεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη [23]. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διάβρωση των εδαφών είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα των σεναρίων 

της κλιματικής αλλαγή στον βαθμό βέβαια που η διάβρωση συνδέεται με αυτήν, και θα είναι 

περισσότερο εμφανείς στις Μεσογειακές χώρες (Εικόνα 2-8)  
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Εικόνα 2- 6 Αλλαγές στη γεωργική παραγωγή και οικονομικές απώλειες στην ΕΕ λόγω της 
διάβρωσης του εδάφους 

Η εικόνα 2-8 δείχνει τις αλλαγές στην γεωργική παραγωγή σε ποσοστά ΑΕΠ (εκ. €) το 2020 σε 

σύγκριση με το 2010 λόγω της διάβρωσης των εδαφών, παρουσιάζοντας και τις διαφορές μεταξύ 

άμεσων και έμμεσων συνεπειών. Για παράδειγμα το ποσοστό των απωλειών της Ιταλίας είναι τρεις 

φορές μικρότερο από τη Σλοβενία, ωστόσο οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες καθώς μεγαλύτερο 

μέρος των εκτάσεων της Ιταλίας υπόκειται σε σοβαρή διάβρωση και είναι και μεγαλύτερη χώρα [23]. 

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (IP) DESIRE της EC ερευνώντας την διάβρωση και την ερημοποίηση 

των εδαφών σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέληξε ότι οι κυριότερες αιτίες είναι οι καλλιεργητικές 

πρακτικές και η υπερβόσκηση, που οδηγούν με την σειρά τους σε υδατική και αιολική διάβρωση, 

αλάτωση και υποβάθμιση του εδαφικού καλύμματος. [47, 49, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 88]  

Επιπλέον των ανωτέρω, έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες για διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 

έκθεση Stern για το Ηνωμένο Βασίλειο (2006), για ολόκληρες περιοχές όπως το ερευνητικό 

πρόγραμμα PESETA για την Ευρώπη,. για τη λεκάνη της Μεσογείου. Σχετικά με μελλοντικές 

προβλέψεις για τη γεωργική παραγωγή (Εικόνες 2-9 έως 2-12), το ερευνητικό πρόγραμμα PESETA, 

προβλέπει ότι οι αλλαγές θα κυμανθούν από μηδέν έως μείωση κατά 27% για τη νότια Ευρώπη, 

ανάλογα με το σενάριο και το χρησιμοποιούμενο κλιματικό μοντέλο [24,25].  
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Εικόνα 2- 7 Αλλαγές στη γεωργική 
παραγωγή στην Ευρώπη για τη δεκαετία 
2080 (σενάριο V2IadAM3h με αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 2,5⁰C [24] 

 

 

Εικόνα 2- 8 Αλλαγές στην γεωργική 
παραγωγή στην Ευρώπη για τη δεκαετία 
2080 (σενάριο A2IadAM3h με αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 3,9⁰C  

 

Εικόνα 2- 9 Αλλαγές στη γεωργική 
παραγωγή στην Ευρώπη για τη δεκαετία 
2080 (σενάριο B2 ECHAM4 με αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 4,1⁰C  

 

Εικόνα 2- 10 Αλλαγές στη γεωργική 
παραγωγή στην Ευρώπη για τη δεκαετία 
2080 (σενάριο A2 ECHAM4 με αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 5,4⁰C  

Έχει αξιολογηθεί η προβλεπόμενη επίδραση της αλλαγής του κλίματος στη λεκάνη της Μεσογείου με 

χρήση του μοντέλου HadCM3 για τα σενάρια A2 και B2 με αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

κατά 2⁰C για την περίοδο 2031-2060 [25]. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, για την περιοχή, η 

αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής και η αύξηση των εκπομπών CO2 προβλέπεται να προκαλέσει 

αλλαγές στην παραγωγή των καλλιεργειών. Για την Ελλάδα ενδεικτικά αναμένεται αύξηση στην 
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καλλιέργεια των σιτηρών και για τα δύο σενάρια, ενώ σημαντική μείωση εκτιμάται για καλοκαιρινές 

καλλιέργειες και για βολβώδη λαχανικά για το σενάριο Α2 (Εικόνα 2-13). 

 

Εικόνα 2- 11  Εκτίμηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής για δύο σενάρια (Α2 & Β2) με 
αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2⁰C για την περίοδο 2031 – 2060 σε διάφορες χώρες 

της Μεσογειακής Λεκάνης ( a) C4 καλοκαιρινές καλλιέργειες, b) όσπρια, c) C3 καλοκαιρινές 
καλλιέργειες, d) βολβώδη; και e) σιτηρά [25]. 

Οι καλλιέργειες είναι ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή λόγω κυρίως των μεταβολών της 

θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, και της αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα 

[26,27]. Μεταξύ των αλλαγών, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει τον πιθανότερο αρνητικό αντίκτυπο 

στις αποδόσεις των καλλιεργειώνενώ οι περιφερειακές αλλαγές θερμοκρασίας μπορούν να 
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προβάλλονται από τα κλιματικά μοντέλα με μεγαλύτερη βεβαιότητα από τις βροχοπτώσεις [28,29]. 

Σε μία πρόσφατη εργασία ποσοτικοποιήθηκε η επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας στις 

παγκόσμιες αποδόσεις καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων χωρικών διακυμάνσεων [30]. 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για την εκτίμηση της επίπτωσης της αύξησης της θερμοκρασίας 

στις αποδόσεις των καλλιεργειών [31]. Τα μοντέλα καλλιέργειας με βάση τη διαδικασία όπου 

προσομοιώνεται η ανάπτυξη των καλλιεργειών σε ημερήσια βάση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την προσομοίωση της θερμοκρασιακής απόκρισης απόδοσης σε επιλεγμένες περιοχές ή σημεία 

του χώρου [26,32]. Μια τρίτη μέθοδος, είναι η στατιστική μοντελοποίηση, η οποία χρησιμοποιεί τις 

παρατηρημένες περιφερειακές αποδόσεις και ιστορικές καταγραφές καιρικών συνθηκών για να 

προβλέψει τις αποκρίσεις των καλλιεργειών [33,34]. Μια τέταρτη μέθοδος είναι η τεχνητή θέρμανση 

των καλλιεργειών κάτω από φυσικές συνθήκες για την άμεση μέτρηση της επίδρασης των αυξημένων 

θερμοκρασιών [29].Αυτές οι τέσσερις μέθοδοι συνδυάστηκαν για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της 

αύξησης των θερμοκρασιών στις αποδόσεις σιταριού, ρυζιού, αραβοσίτου και σόγιας. 

Η Εικόνα 2- 12  απεικονίζει την επίδραση της θερμοκρασίας στις αποδόσεις των τεσσάρων 

καλλιεργειών σε παγκόσμια κλίμακα. Η απώλεια της απόδοσης για κάθε αύξηση του μέσου όρου της 

θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό Κελσίου είναι μεγαλύτερη για τον αραβόσιτο (-7,4 ± 4,5% ανά βαθμό 

Κελσίου). Και οι τέσσερις μέθοδοι προβλέπουν αρνητική επίπτωση για τον αραβόσιτο, αλλά με 

ποικίλα μεγέθη. Κυρίως οι διάφορες μέθοδοι παρήγαγαν παρόμοια αποτελέσματα σε κλίμακα 

χώρας, αλλά οι εκτιμήσεις ποικίλλουν μεταξύ των χωρών. 

Για το σιτάρι, η μέση εκτίμηση και από τις τέσσερις μεθόδους είναι μια απώλεια 6,0 ± 2,9% της 

συνολικής απόδοσης με κάθε °C αύξηση στην θερμοκρασία (Εικόνα 2- 12 ). Ομοίως, η ανάλυση δείχνει 

ότι μια παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 1°C θα μειώσει την παγκόσμια απόδοση του ρυζιού 

κατά μέσο όρο 3,2 ± 3,7%, πολύ λιγότερο από ό, τι για τον αραβόσιτο και το σιτάρι (Εικόνα 2- 12 ). Η 

παγκόσμια μέση μείωση της απόδοσης σόγιας είναι 3,1% ανά °C αύξηση (Εικόνα 2- 12 ), αλλά οι 

εκτιμήσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές λόγω των μεγάλων αβεβαιοτήτων σε κάθε μέθοδο. 

Στην Εικόνα 2- 13  εμφανίζονται οι προβλεπόμενες αλλαγές στην απόδοση λόγω των μεταβολών της 

θερμοκρασίας βάσει των σεναρίων μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα. 
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Εικόνα 2- 12  Επίδραση της θερμοκρασίας στις αποδόσεις των καλλιεργειών, σιταριού, ρυζιού, 
αραβοσίτου και σόγιας, σε παγκόσμια κλίμακα 

 

Εικόνα 2- 13  Προβλεπόμενες αλλαγές στην απόδοση των καλλιεργειών, σιταριού, ρυζιού, 
αραβοσίτου και σόγιας, λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα 

Σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις των σχετικών σεναρίων της IPCC για ολόκληρη την Ευρώπη, η 

αυξημένη άρδευση πιθανότατα δεν θα είναι μια βιώσιμη επιλογή, ειδικά στην περιοχή της 

Μεσογείου, λόγω της προβλεπόμενης από τα σενάρια μείωσης στις συνολικές απορροές και στα 

υπόγεια ύδατα [35].  

Για την περίπτωση της Ελλάδας έγινε ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων των σεναρίων της 

κλιματικής αλλαγής για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο 2021-2050 και ανάλυση της δυνατότητας 

προσαρμογής για συγκεκριμένες καλλιέργειες στην Ελλάδα οι οποίες είναι σημαντικές για την εθνική 

γεωργική παραγωγή και την ΑΠΑ [36]. Ειδικά για την Ελλάδα που βρίσκεται στη λεκάνη της 

Μεσογείου, σύμφωνα με τα πρόσφατα σενάρια της IPCC, η διάρκεια και η ένταση των φαινομένων 
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ξηρασίας – όπως προβάλλεται από περιοχικά και παγκόσμια κλιματικά μοντέλα- θα αυξηθούν και θα 

οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της υγρασίας των εδαφών [37], τα οποία μαζί με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, συνιστούν κινδύνους για την γεωργική παραγωγή. Αντίθετα άλλες μελέτες δεν 

δείχνουν τέτοια υπάρχουσα τάση αύξησης της συχνότητας των ξηρασιών, με μικρές αλλαγές στην 

διάρκεια και την ένταση των σημειωθέντων φαινομένων ξηρασίας, όπως απεδείχθη από τα 

υπάρχοντα καταγεγραμμένα δεδομένα [38]. Ανεξάρτητα όμως από την θεώρηση είναι παραπάνω 

από αναγκαίο προληπτικά να προετοιμάζεται το σύστημα για κάθε ενδεχόμενο. 

Επιπλέον, έγινε εκτίμηση των επιπτώσεων ανά καλλιέργεια για 13 περιοχές της Ελλάδας όπου το 

μερίδιο της περιφερειακής παραγωγής φυτικών προϊόντων στο αντίστοιχο εθνικό σύνολο υπερβαίνει 

το 10% [36]. Εάν με τον κανόνα αυτό το σωρευτικό μερίδιο στο εθνικό σύνολο ήταν μικρότερο από 

85%, τότε περισσότερες περιοχές προστέθηκαν στο σετ μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ποσοστό. 

Εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για σημαντικές καλλιέργειες της Χώρας για την 

περίοδο 2021-2050 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης των σεναρίων για 

κάποιες καλλιέργειες εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση της παραγωγής σε όλες τις περιοχές της Χώρας 

(π.χ. καλαμπόκι, φασόλια), ενώ για κάποιες αύξηση της παραγωγής (ρύζι, σιτάρι, βαμβάκι, 

πορτοκαλιές και ροδακινιές). Πέραν αυτών υπάρχουν καλλιέργειες, στις οποίες οι επιπτώσεις θα 

είναι κυρίως αρνητικές (τομάτες, πατάτες, ελιές κ.α.), άλλες καλλιέργειες στις οποίες οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής θα είναι επωφελείς (καπνός, λάχανο) και κάποιες καλλιέργειες που τα 

αποτελέσματα ποικίλουν ανά περιοχή της Ελλάδας. Στην Αττική η εκτίμηση για το λάχανο είναι ότι η 

παραγωγή θα αυξηθεί κατά 22,7% και μικρή αύξηση εκτιμήθηκε στην παραγωγή των αγγουριών.  

Ακολούθως εξετάστηκε η επίπτωση που θα είχε στην γεωργική παραγωγή η υιοθέτηση μέτρων 

προσαρμογής. Τα μέτρα προσαρμογής αφορούσαν σε αλλαγή της καλλιέργειας, χρονική μετατόπιση 

της φύτευσης, αύξηση της άρδευσης, αύξηση της λίπανσης, άρδευση υψηλής απόδοσης, διαχείριση 

/ τροποποίηση της καλλιέργειας αμπέλου.  

Στο μέσο και χειρότερο σενάριο της μη λήψης μέτρων προσαρμογής εκτιμήθηκε η ετήσια μείωση του 

εισοδήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής για τα έτη 2021-2050 για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Για 

την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα εκτιμήθηκε συνολικά μείωση του εισοδήματος κατά -31.790 k€ 

(χειρότερο σενάριο) εξαιρουμένης της παραγωγής βαμβακιού, ενώ για τη Χώρα η αντίστοιχη μείωση 

ανέρχεται σε -364.660 k€.  

Με την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής οι εκτιμήσεις είναι σαφώς ηπιότερες, για την Αττική και τη 

Στερεά Ελλάδα μείωση του εισοδήματος κατά -12.356 k€ (χειρότερο σενάριο) εξαιρουμένης της 

παραγωγής βαμβακιού, ενώ για τη Χώρα η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται σε -202.647 k€. Με 

εφαρμογή μέτρων στα οποία θα απαιτηθεί και οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή τους από τους 

αγρότες οι εκτιμήσεις για την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα αντιστρέφονται και αναμένεται αύξηση 

του ετήσιου εισοδήματος κατά μέγιστο 18.698k€ και για την Ελλάδα 47.028 k€.  

Η ανάλυση των σεναρίων, καταδεικνύει ότι ο γεωργικός τομέας στην Ελλάδα θα επηρεαστεί 

συνολικά αρνητικά, αν και με ορισμένους περιφερειακούς νικητές. Το γεγονός αυτό είναι 

αναμενόμενο λόγω της ποικιλίας των εδαφών και των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε 

περιοχή της Χώρας, και αντανακλώνται στις γεωργικές καλλιέργειες [36]. Η οικονομική εκτίμηση των 

ζημιών αυτών, η οποία αφορά 18 καλλιέργειες που καλύπτουν το 60% της καλλιεργούμενης γης 
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(πλην του βαμβακιού), κυμαίνεται από ετήσιο μέσο όρο ~ 153 εκατ. Ευρώ σε υψηλό επίπεδο 365 

εκατ. Ευρώ, εάν ληφθούν υπόψη οι χειρότερες εκτιμήσεις. Το βαμβάκι αποτελεί μία ειδική 

περίπτωση για το οποίο εκτιμάται αύξηση της παραγωγής λόγω της μεταβολής των κλιματικών 

συνθηκών που θα οδηγήσει σε ετήσιο οικονομικό όφελος περίπου 87-103 εκατ. Ευρώ, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νερό άρδευσης θα παραμείνει διαθέσιμο σε τρέχοντα επίπεδα και τιμές, κάτι που 

φαίνεται πολύ απίθανο. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τα αμπέλια και τις σταφίδες για τα 

οποία οι οικονομικές επιπτώσεις δεν είναι πολύ σημαντικές, χωρίς ωστόσο να έχουν εξεταστεί μέτρα 

προσαρμογής που να οδηγούν σε καθαρή αύξηση της αξίας της παραγωγής, καθώς τα εξεταζόμενα 

έχουν υψηλό κόστος [36].  

2.2.4.2 Τομέας κτηνοτροφίας 

Σύμφωνα με την  IPCC, η ζωική παραγωγή στην Ευρώπη επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Με χρήση εντατικών συστημάτων, η θερμική καταπόνηση μείωσε την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων και την ανάπτυξη των μεγάλων χοίρων, σε ημερήσιες μέσες 

θερμοκρασίες άνω των 18°C και 21°C, αντίστοιχα. Η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία κατά την 

αναπαραγωγή, αύξησαν τον κίνδυνο θνησιμότητας των βοοειδών κατά 60% στην Ιταλία. Η 

προσαρμογή απαιτεί αλλαγές στη διατροφή και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και 

στοχευμένα προγράμματα γενετικής βελτίωσης [21]. 

Η κλιματική αλλαγή θα έχει αντίκτυπο στα συστήματα εκτροφής ζώων με βάση το χορτάρι λόγω των 

προβλεπόμενων υψηλότερων θερμοκρασιών και των ξηρότερων συνθηκών, ώστε μελλοντικά οι 

μεσογειακοί πληθυσμοί θα πρέπει να εκτρέφονται με πιο ανθεκτικές και προσαρμοστικές τροφές για 

την ζωική παραγωγή. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να έχει επηρεάσει την υγεία των ζώων στην 

Ευρώπη. Η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στα πρόβατα σε ολόκληρη την Ευρώπη ενδεχομένως 

οφείλεται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή μέσω της αυξημένης εποχικής δραστηριότητας του φορέα 

Culicoides.  

Η κατανομή αυτού του φορέα είναι απίθανο να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, αλλά η αφθονία 

του θα μπορούσε να αυξηθεί στη Νότια Ευρώπη. Οι κρότωνες, οι πρωτογενείς φορείς αρθροπόδων 

των ζωονοσογόνων ασθενειών στην Ευρώπη (π.χ. η νόσος του Lyme και η εγκεφαλίτιδα από 

κρότωνες) έχουν αλλάξει τις κατανομές προς τα υψηλότερα υψόμετρα και τα γεωγραφικά πλάτη με 

την αλλαγή του κλίματος. Η έκθεση στην ασθένεια flystrike (κατάσταση που προκαλείται από μύγες 

που τοποθετούν αυγά σε άλλο ζώο, οι οποίες εκκολάπτονται σε σκουλήκια και τρώνε τη σάρκα των 

«ξενιστών») θα μπορούσε να αυξηθεί σε ένα θερμότερο κλίμα, αλλά η προσαρμογή στις πρακτικές 

εκτροφής θα περιορίσει τις επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο. Η επιδημιολογική παρακολούθηση και 

τα αυξημένα συντονισμένα περιφερειακά προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου έχουν τη 

δυνατότητα να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης ζωικών ασθενειών που μεταδίδονται με φορέα. 

Για την υπαίθρια κτηνοτροφία, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι περισσότερο σύνθετες 

και μεταβλητές. Οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες θα έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ζωικού 

κεφαλαίου, στην κτηνοτροφική παραγωγή, στην ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και το κόστος των 

ζωοτροφών, στη διαθεσιμότητα ύδατος, στη θερμική καταπόνηση και άλλα ζητήματα ευημερίας, 

συμπεριλαμβανομένων και μέτρων ελέγχου και διάδοσης ασθενειών. Οι κυριότερες επιπτώσεις θα 

συνδέονται με τις αλλαγές στη θερμοκρασία (προκαλώντας θερμική καταπόνηση, επηρεάζοντας την 
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αναπαραγωγική ικανότητα και αυξάνοντας τα ζητήματα με παθογόνα και ασθένειες), με τη 

διαθεσιμότητα του νερού, και τις ακραίες καιρικές συνθήκες (μεταβαλλόμενες ανάγκες στέγασης, 

τροφής) [35] Πολλά από τα θέματα που θα ανακύψουν για την υπαίθρια κτηνοτροφία είναι εξίσου 

σημαντικά και για τη σταβλισμένη κτηνοτροφία, για την οποία ωστόσο οι αυξανόμενες ενεργειακές 

ανάγκες θα αποτελέσουν έναν ακόμη σημαντικό κίνδυνο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 

υγεία των ζώων και στην ευημερίας τους μπορεί να είναι άμεσες και έμμεσες. Για παράδειγμα, οι 

έμμεσες επιπτώσεις στα ζώα περιλαμβάνουν μείωση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών και αύξηση του 

ανταγωνισμού για τη χρήση γης. 

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, για την ευημερία των ζώων σχετίζονται με τις 

ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ζώων από και προς την ύπαιθρο. Οι ακραίες 

θερμοκρασίες, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της θνησιμότητας και του θερμικού στρες. Τέτοιες 

συνέπειες είναι σαφώς σημαντικό ζήτημα ευημερίας. Οι συνθήκες εκτροφής των ζώων μπορούν να 

προσαρμοστούν μέσω βελτιώσεων στην παροχή στέγασης για τα μη σταυλισμένα και για εκείνα της 

σταυλισμένης κτηνοτροφίας με μηχανικά συστήματα εξαερισμού. Αυτά πρέπει να είναι αρκετά 

ανθεκτικά ώστε να αντέχουν σε απρόβλεπτες ακραίες καιρικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η 

καλή διαβίωση των ζώων. Η κτηνοτροφία μπορεί να προσαρμοστεί, μέσω γεωγραφικών 

μετακινήσεων ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες των ζώων να βιώνουν τις ακραίες καιρικές 

συνθήκες. Η αύξηση της θερμικής καταπόνησης θα επηρεάσει αρνητικά την επιβίωση του ζωικού 

κεφαλαίου, με επιπτώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

2.2.4.3 Εκτιμήσεις της ΕΜΕΚΑ  

Οι συνολικές εκτιμήσεις των ζημιών από την προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική 

δραστηριότητα εκτιμήθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης «Οι περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα» της Επιτροπής Μελέτης 

Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος [39] 

Στο πλαίσιο της μελέτης εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής στη 

γεωργική παραγωγή (δεν καλύπτεται ο τομέας της κτηνοτροφίας). Για την εκτίμηση της επίδρασης 

της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία χρησιμοποιήθηκαν τόσο ερευνητικές εργασίες και 

δημοσιεύσεις όσο και πρότυπα για την πρόβλεψη της αντίδρασης των καλλιεργειών στη μεταβολή 

του κλίματος. Για κάποιες καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο AquaCrop και για τις 

περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή του χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενα ερευνητικά 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της δεκαετίας 1991-2000 (περίοδος αναφοράς με τις μεγαλύτερες 

καταγεγραμμένες ξηρασίες) συγκρίθηκαν με εκείνα των Σεναρίων Α1Β, Α2 και Β2 των περιόδων 2041-

2050 και 2091-2100. 
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Πίνακας 2-2   Μεταβολές συγκέντρωσης CO2 και θερμοκρασίας κατά κλιματικό σενάριο σε 
σύγκριση με τα επίπεδα της δεκαετίας 1991-2000 (ΕΜΕΚΑ, 2011) 

 

Από την εφαρμογή του μοντέλου ΑquaCrop και από τα ερευνητικά δεδομένα της ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, από τα τρία σενάρια, το Β2 φαίνεται να είναι το πλέον 

ευνοϊκό για τη φυτική παραγωγή. Οι λιγότερο αρνητικές έως θετικές επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής γίνονται πιο έντονες όσο μετακινούμαστε βορειότερα και ανατολικά, με αποτέλεσμα οι 

ζώνες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Δυτικής- Κεντρικής Μακεδονίας να θεωρούνται 

περισσότερο ευνοημένες ή λιγότερο ζημιωμένες ανάλογα με την περίπτωση. Η πλέον ευαίσθητη 

αροτραία καλλιέργεια είναι το σιτάρι, ενώ η παραγωγή βαμβακιού θα υποστεί τις μεγαλύτερες 

μειώσεις τόσο στο Σενάριο Α1Β όσο και στο Σενάριο Α2 στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ελλάδος. Η προβλεπόμενη επίπτωση των κλιματικών μεταβολών στην παραγωγή των δενδρωδών 

καλλιεργειών μέχρι τα μέσα του αιώνα που διανύουμε αναμένεται να είναι από ουδέτερη έως θετική. 

Ωστόσο, η εικόνα αυτή μεταβάλλεται άρδην προς το αρνητικό στο τέλος του αιώνα, ιδίως στη νότια 

και τη νησιωτική Ελλάδα. Η καλλιέργεια κηπευτικών προβλέπεται ότι θα μετατοπιστεί βορειότερα 

και η καλλιεργητική περίοδος θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με σήμερα λόγω των ηπιότερων-

θερμότερων χειμώνων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής. 

Επιπλέον, όσον αφορά την επίδραση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων στη φυτική παραγωγή, σε 

γενικές γραμμές η εκτίμηση που κυριαρχεί στα σενάρια είναι ότι θερμότερες κλιματικές συνθήκες 

είναι περισσότερο κατάλληλες για την ανάπτυξη εχθρών, αφού τα έντομα-εχθροί μπορούν να 

συμπληρώσουν μεγαλύτερο αριθμό βιολογικών κύκλων κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, 

θερμότεροι χειμώνες επιτρέπουν σε απειλητικά προς τις καλλιέργειες έντομα να διαχειμάσουν σε 

περιοχές που σήμερα λόγω ψύχους δεν είναι κατάλληλες, με αποτέλεσμα την επίσπευση της 

προσβολής σε καλλιέργειες κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Κατ’ αντιστοιχία, και στην 

περίπτωση των ζιζανίων αναμένεται επέκταση της εμφάνισης των θερμόφιλων ζιζανίων (Cassia, 

Amaranthus, Sesbania, Crotalaria, Rottboellia, Imperata, Panicum, Striga, κ.ά.) σε ψυχρότερες ζώνες 

και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.  

Όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις, και σύμφωνα με τις προβλέψεις της έκθεσης της ΕΜΕΚΑ  

το γεωργικό εισόδημα μεταβάλλεται άμεσα υπό την επίδραση των φαινομένων της κλιματικής 

μεταβολής χωρίς να μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα υστέρησης μεταξύ τους. Η περίοδος 2041-

2050 προσομοιάζει με σημείο καμπής: οι οικονομικές επιπτώσεις την περίοδο 2051-2100 

επιδεινώνονται σε σχέση με την περίοδο 2041-2050. Οι οικονομικές επιπτώσεις στο γεωργικό 

εισόδημα για τα τρία σενάρια που εξετάστηκαν ήταν θετικές την περίοδο 2010-2100. Αντίθετα, η 

επίπτωση της ερημοποίησης που αναμένεται να προέλθει από την κλιματική μεταβολή ήταν 

αρνητική. Είναι τεκμηριωμένο ότι η ερημοποίηση έχει αρνητική επίπτωση στη γεωργική παραγωγή 

και συνεπώς στο γεωργικό εισόδημα, λόγω απώλειας γόνιμου γεωργικού εδάφους και μείωσης των 

διαθέσιμων για καλλιέργεια εκτάσεων. Η συνολική επίπτωση της κλιματικής μεταβολής στο γεωργικό 
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εισόδημα, συνυπολογιζομένης της ερημοποίησης, ήταν αρνητική για τα Σενάρια Α1Β και Α2, ενώ 

ήταν θετική για το Σενάριο Β2. Είναι προφανές ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα αναχαίτισης της 

ερημοποίησης, η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει αρνητικά στο γεωργικό εισόδημα.  
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2.3 Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία 

Πραγματοποιήθηκε συλλογή και δημιουργία  δεδομένων  από πέντε  (5) σημεία της Αττικής σύμφωνα 

με τις περιοχές με γεωργικό ενδιαφέρον (Εικόνα 2-16)  για τις περιόδους 1981 – 2000, 2031 – 2050 

(σενάρια RCP4.5 και RCP8.5) και 2081 – 2100 (σενάρια RCP4.5 και RCP8.5). Συγκεκριμένα, τα τεχνητά 

αυτά δεδομένα ήταν σε ημερήσιο βήμα και περιλαμβάνουν θερμοκρασία (μέγιστη και ελάχιστη), 

σχετική υγρασία, βροχόπτωση, ώρες ηλιοφάνειας και ταχύτητα ανέμου. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε 

ποιοτικός έλεγχος αυτών των παραμέτρων όπου διορθώθηκαν προβληματικές τιμές στις ώρες 

ηλιοφάνειας. Στην συνέχεια υπολογίσθηκε η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή με την μέθοδο COPAIS [40]. 

Δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της FAO Penman-Monteith λόγω μη διαθεσιμότητας σχετικών 

δεδομένων, καθώς δεν μπορούσε να υπολογιστεί η πραγματική τάση των υδρατμών λόγω έλλειψης 

στοιχείων της μέγιστης σχετικής υγρασίας (RHmax). Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος λόγω του 

ότι υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν την ταύτιση των αποτελεσμάτων της με την FAO 

Penman-Monteith [41]. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα υφιστάμενων και τα 

παραχθέντα των μελλοντικών συνθηκών. Τόσο τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν όσο και τα 

δεδομένα που δημιουργήθηκαν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για να αντιπροσωπεύουν  τις 

κλιματικές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές. 

 

Εικόνα 2- 14 Χάρτης καλλιεργειών στις αντίστοιχες περιοχές για το 2000. 
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2.4 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Ξηρασιών 

Η ξηρασία και οι συνέπειές της πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη από τα αρχικά 

ακόμα στάδια των προσπαθειών σχεδιασμού και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των λοιπών 

φυσικών πόρων γενικότερα. Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέτρα και οι προσπάθειες αντιμετώπισης των 

ξηρασιών πρέπει να ξεκινήσουν αρχικά από τη μελέτη των διαστάσεων του φαινομένου [42–47]. Οι 

διαστάσεις περιλαμβάνουν, θεωρητικά, τον ορισμό, τα αίτια και τις επιπτώσεις των ξηρασιών. Ο 

ακριβής ορισμός των ξηρασιών παρουσιάζει πολλές δυσκολίες για μία αντικειμενική παραδοχή του 

[48–50]. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί αντιφατικοί και αμφιλεγόμενοι ορισμοί που συντείνουν στο 

να δημιουργείται μία σχετικά ασαφής κατάσταση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ξηρασία μπορεί να 

σημαίνει διαφορετικά πράγματα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στις διάφορες επιστημονικές 

ειδικότητες. Οι λειτουργικοί ορισμοί επιτρέπουν τον προσδιορισμό της αρχής και του τέλους, καθώς 

επίσης και του βαθμού δριμύτητας μιας ξηρασίας [42,51–53]. Αυτοί οι ορισμοί κατηγοριοποιούνται 

βάσει τεσσάρων βασικών προσεγγίσεων για να προσδιορίσουν και να περιγράψουν τα γεγονότα 

ξηρασίας: μετεωρολογική, υδρολογική, γεωργική, και κοινωνικοοικονομική ξηρασία. Οι τρεις πρώτες 

προσεγγίσεις θεωρούν τη ξηρασία ως ένα φυσικό φαινόμενο. Η τελευταία εξετάζει ένα γεγονός 

ξηρασίας σε σχέση με την ανθρωποκεντρική ζήτηση, ακολουθώντας τα αποτελέσματα της έλλειψης 

νερού μέσω του κοινωνικοοικονομικού συστήματος [50,51,54–57]. 

Συγκεκριμένα, για ένα μετεωρολόγο μπορεί να είναι μία περίοδος ανώμαλου ξηρού καιρού ή η 

έλλειψη κατακρημνισμάτων, για έναν υδρολόγο μπορεί να ειπωθεί ότι είναι μία έντονη έλλειψη 

υδάτων που προκαλεί σημαντική υδρολογική αστάθεια σε μία περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των 

κατακρημνισμάτων και των απορροών). Σε έναν μηχανικό υδατικών πόρων μπορεί να σηματοδοτεί 

ένα πρόβλημα ζήτησης και εφοδιασμού νερού, δηλαδή δεν υπάρχει ξηρασία χωρίς μία συγκεκριμένη 

ζήτηση ανεξάρτητα από τις υδρολογικές αστάθειες [8,42,51]. Με άλλα λόγια σε έναν ωκεανό δεν 

έχουμε ξηρασία, όχι γιατί υπάρχει άφθονος εφοδιασμός νερού, αλλά γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

ζήτηση. Για έναν γεωπόνο, η ξηρασία είναι δυνατό να εκφραστεί σαν την έλλειψη επαρκούς 

άρδευσης σε συγκεκριμένη καλλιέργεια. Για έναν οικονομολόγο, η ξηρασία μπορεί να σημαίνει 

σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και, τέλος, σε ένα κοινωνιολόγο μπορεί να υπονοεί πιέσεις και 

παραμορφώσεις σε ένα δεδομένο κοινωνικό οικοδόμημα. Μία άλλη πηγή δυσκολιών στον ορισμό 

των ξηρασιών ξεκινά από τον συνδυασμό τους με τις υπάρχουσες γεωγραφικές, υδρολογικές, 

γεωλογικές, ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες ενός τόπου. Μία τρίτη πηγή δυσκολιών προκύπτει 

από την ανάμειξη των συνεπειών και του φυσικού φαινομένου αυτού καθ' εαυτού στους διάφορους 

ορισμούς. Εν τέλει, το κεντρικό πρόβλημα σε όλες τις έρευνες και τους ορισμούς φαίνεται να είναι ο 

καθορισμός της αρχής και του τέλους μίας ξηρασίας [46,58–61]. 

Οι ξηρασίες προκύπτουν από τον συνδυασμό πολλών φυσικών παραγόντων, που ενισχύονται από 

ανθρωπογενείς επιρροές. Η πρωταρχική αιτία κάθε ξηρασίας είναι η ανεπάρκεια των βροχοπτώσεων 

και, συγκεκριμένα, η χρονική στιγμή, η κατανομή και η ένταση αυτής της ανεπάρκειας σε σχέση με 

την υπάρχουσα αποθηκευμένη ποσότητα νερού, την παροχή και τη ζήτηση. Η ανεπάρκεια αυτή έχει 

ως αποτέλεσμα την έλλειψη του απαραίτητου νερού για τη λειτουργία του φυσικού οικοσυστήματος 

και/ή για τις απαραίτητες ανθρώπινες δραστηριότητες [62–64]. 

Υψηλές τιμές θερμοκρασιών αέρα και υψηλά ποσοστά εξατμισοδιαπνοής συνδράμουν στην έλλειψη 

της βροχόπτωσης, επιδεινώνοντας τη δριμύτητα και τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας. Οι υψηλές 
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θερμοκρασίες αέρα το καλοκαίρι, όταν συνδέονται με τον καθαρό ουρανό και την ηλιοφάνεια, 

αυξάνουν την εξατμισοδιαπνοή σε τέτοιο σημείο που η διαθέσιμη βροχόπτωση ελαχιστοποιείται ή 

μηδενίζεται και, ως εκ τούτου, δεν επαρκεί για την επαναφόρτιση των υπόγειων νερών ή των 

υδατορευμάτων / ποταμών [40,65].  

Ξηρασίες μπορούν να εμφανιστούν και το χειμώνα, όταν οι κατακρημνίσεις αποθηκεύονται στη 

λεκάνη απορροής με τη μορφή πάγου και χιονιού, εμποδίζοντας την επαναφόρτιση των ποταμών και 

των υδροφόρων οριζόντων, μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία του αέρα και να αρχίσει το λιώσιμο του 

χιονιού. Οι κατακρημνίσεις και η θερμοκρασία του αέρα εξαρτώνται από τα πρότυπα κυκλοφορίας 

της ατμόσφαιρας (atmospheric circulation patterns). Κατά συνέπεια, κάθε αλλαγή στη θέση, τη 

διάρκεια και την ένταση των αντικυκλώνων οδηγεί σε αλλαγές της επικρατούσας ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας και προκαλεί ανωμαλίες στις κατακρημνίσεις και τις θερμοκρασίες. Η ξηρασία 

σχετίζεται, επίσης, με τη χρονική στιγμή (π.χ. εποχή του περιστατικού, καθυστερήσεις στην έναρξη 

της περιόδου βροχών, περιστατικό των βροχών σε σχέση με τα κύρια στάδια ανάπτυξης των 

καλλιεργειών) και την αποτελεσματικότητα (π.χ. ένταση βροχοπτώσεων, αριθμός βροχοπτώσεων) 

των κατακρημνισμάτων. Άλλοι κλιματικοί παράγοντες, που συνδέονται με τα περιστατικά ξηρασιών 

και επιδεινώνουν την δριμύτητά τους σε πολλές περιοχές του κόσμου, είναι η μεγάλη ταχύτητα του 

ανέμου και τα χαμηλά ποσοστά της υγρασίας της ατμόσφαιρας [66–70].  

Είναι σημαντικό να διαφοροποιείται η ξηρασία, που περιορίζεται σε περιοχές με χαμηλές 

βροχοπτώσεις, ως μακροπρόθεσμο χαρακτηριστικό γνώρισμα από την ξηρασία που δείχνει μια 

απόκλιση από τη μέση κατάσταση, αλλά βρίσκεται ακόμα μέσα στη φυσική μεταβλητότητα του 

οικοσυστήματος. Επίσης, πρέπει να διακρίνεται μεταξύ των παροδικών περιόδων ανεπάρκειας 

ύδατος, της ξηρότητας, της ερημοποίησης  και της ξηρασίας αυτής καθ’ εαυτής,  όπως απεικονίζεται 

στην εικόνα 2-15 [57]. 
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Εικόνα 2- 15 Τυπολογία των καταστάσεων έλλειψης νερού [42,46,57,71]. 

Η ξηρασία είναι μια προσωρινή κατάσταση (μήνες / χρόνια), σε αντίθεση με την ξηρότητα, το οποίο 

είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του κλίματος. Επίσης, η εποχιακή ξηρασία δηλαδή μια 

οριοθετημένη ξηρή περίοδος, πρέπει να διακρίνεται από την ξηρασία που εμφανίζεται με 

διαφορετικά εποχικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει σημαντική σύγχυση μεταξύ των επιστημόνων και των 

φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη διαφοροποίηση των όρων αυτών. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ο ελληνικός χώρος ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, όπου η περίοδος των 

βροχοπτώσεων ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Απρίλιο. Έτσι, ένα μεγάλο τμήμα των νησιών 

(π.χ. και  οι Κυκλάδες) εμφανίζεται άγονο, και η ξηρασία είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό του 

κλίματος. Ωστόσο, η εποχιακή ξηρασία στα νησιά αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει μέσα 

στο χρόνο, εξαιτίας της μη ικανοποίησης των υδατικών αναγκών σε δεδομένο χρονικό ορίζοντα. 

Για την αξιολόγηση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών ξηρασιών χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης ξηρασίας SPI (Standard Precipitation Index) που αναπτύχθηκε από τους McKee et al. (1993) 

[72]. Η πλήρης διαδικασία υπολογισμού περιγράφεται παρακάτω [73]. Ο SPI βασίζεται μόνο σε 

δεδομένα βροχόπτωσης και απαιτεί τον υπολογισμό μόνο δύο παραμέτρων (κατανομή Gama). 

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των συνθηκών ξηρασίας σε διάφορες 

χρονικές κλίμακες, γεγονός που καθιστά χρήσιμο την περιγραφή των συνθηκών ξηρασίας σε 

μετεωρολογικές, γεωργικές και υδρολογικές εφαρμογές. Η χρονική αλλαγή καθιστά δυνατό τον 
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προσδιορισμό της δυναμικής της ξηρασίας, όπως η έναρξη της ξηρασίας, η διάρκεια και το τέλος. Ένα 

φαινόμενο ξηρασίας συμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή το SPI είναι συνεχώς αρνητικό και φθάνει σε 

επιλεγμένη ένταση π.χ. -1,0 ή μικρότερη. Το συμβάν τελειώνει όταν ο δείκτης ξεπερνά τις επιλεγμένες 

οριακές τιμές τιμές. 

2.5 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Ερημοποίησης 

Η ερημοποίηση είναι ένας όρος που θεσπίστηκε τουλάχιστον πριν από το 1949 όταν δημοσιεύθηκε 

στο βιβλίο με τίτλο «Το κλίμα, τα δάση και την ερημοποίηση της Τροπικής Αφρικής» [74]. Στην 

περίπτωση αυτή η ερημοποίηση ορίζεται ως η μετατροπή της παραγωγικής γης σε έρημο ως 

αποτέλεσμα της χρήσης της γης από τον άνθρωπο συμπεριλαμβανομένης και της διάβρωσης των 

εδαφών. Τα αίτια της ερημοποίησης των εδαφών ήταν η αποψίλωση των δασών για τη δημιουργία 

καλλιεργήσιμης γης, οι καλλιεργητικές πρακτικές, οι πυρκαγιές και η διάβρωσης των εδαφών 

(υδατική, αιολική), λόγω της αλλαγής της χρήσης της γης. Η ερημοποίηση στην τροπική Αφρική 

προήλθε κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή 

του κλίματος τα τελευταία χιλιάδες χρόνια ή και περισσότερο, μετα δηλαδή την λήξη της τελευταίας 

παγετώδους εποχής πριν από 18 χιλιάδες χρόνια. Μεγαλύτερο μέρος της καταστροφικής αυτής 

δραστηριότητας παρουσιάστηκε στους πρόσφατους ιστορικούς χρόνους λόγω της δράσης των 

αγροτικών πληθυσμών και κυρίως μετα την βιομηχανική επανάσταση [75–78].  

Οι κύριες αιτίες της ερημοποίησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται και 

αλληλεξαρτώνται. Αυτές είναι η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον και στους φυσικούς 

πόρους και οι κλιματολογικές συνθήκες. Στην πρώτη κατηγορία εμπεριέχονται η αλόγιστη χρήση των 

φυσικών πόρων, οι λανθασμένες και ακατάλληλες χρήσεις της γης, η αύξηση των καλλιεργειών λόγω 

αύξησης του πληθυσμού, ακατάλληλα συστήματα άρδευσης, υπεράρδευση, η υπερβόσκηση 

ιδιαίτερα σε περιοχές ύστερα από περιόδους ξηρασίας ή μετά από πυρκαγιές, η αστική και 

βιομηχανική ανάπτυξη, η αλάτωση, η ρύπανση από την χρήση φυτοφαρμάκων και η μόλυνση από τα 

απόβλητα. Η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω 

κυρίως της μεταβολών στη σύσταση του εδάφους . Επίσης, η ελλιπής κρατική βοήθεια για τις ανάγκες 

των ήδη πληγέντων περιοχών, η έλλειψη σχεδίου ελέγχου και αντιμετώπισης του φαινομένου, οι 

πολιτικές που εφαρμόζονται και έχουν ως αποτέλεσμα την εξάντληση των πόρων, αποτελούν 

επιπρόσθετους παράγοντες επιβάρυνσης του φαινομένου. Τέλος, ο σημαντικότερος ίσως 

παράγοντας είναι οι πυρκαγιές και η επακόλουθη διάβρωση του εδαφικού καλύμματος [76,78–81]. 

Στη δεύτερη κατηγορία εμπεριέχονται οι μεγάλες ξηρασίες και κατά συνέπεια η σημαντική μείωση 

των βροχοπτώσεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι έντονες βροχοπτώσεις  και οι υψηλές 

ταχύτητες του ανέμου. Οι έντονες κλιματικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς μια 

περιοχή και να αυξήσουν τον ρυθμό που εμφανίζεται η ερημοποίηση σε περιόδους έντονης ξηρασίας 

καθώς και σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Οι βροχές αυτές δημιουργούν περισσότερες 

αρνητικές επιπτώσεις. Ως παράδειγμα, σε περιοχές που η χλωρίδα είναι ήδη αποδυναμωμένη η 

έντονη βροχόπτωση δημιουργεί άμεσα μεγάλες πλημμύρες με αποτέλεσμα να εντείνει την 

αποψίλωση του εδάφους (η φυτοκάλυψη δεν μπορεί να αντισταθεί στην απορροή). Όμοια 

διαδικασία συμβαίνει με τις υψηλές ταχύτητες ανέμου σε γυμνό ή σε έδαφος με χαμηλή βλάστηση. 

[75,78,79,82–84]. 
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Εικόνα 2- 16 Παγκόσμιος χάρτης τρωτότητας στην ερημοποίηση, [85]. 

Οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας και η μείωση των βροχοπτώσεων μπορούν σε μια περιοχή να 

επηρεάσουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα και να αυξήσουν την ερημοποίηση. Επίσης, οι έντονες 

βροχοπτώσεις σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται να προκαλούν τεράστια προβλήματα στα εδάφη. 

Σύμφωνα με τον χάρτη της Εικόνας 2-16, πάνω από το 10% του πληθυσμού απειλείται από τις 

συνέπειες της ερημοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδείνωσης της διαδικασίας αυτής είναι 

ότι το 1977 η υποβάθμιση του εδάφους δεν επέτρεπε σε 57 εκατομμύρια ανθρώπους να παράγουν 

αρκετή τροφή για να συντηρηθούν ενώ το 1984 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 135 εκατομμύρια. Τα 

τελευταία χρόνια αυτός ο αριθμός ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο, γεγονός που θα οδηγήσει σε 

αύξηση της μετακίνησης πληθυσμών για βιοποριστικούς λόγους. Η υποβάθμιση του εδάφους δεν 

είναι καθόλου ένα νέο πρόβλημα, παρά την προσοχή που επικεντρώθηκε σε αυτόν τα τελευταία 

χρόνια. Ο αυξανόμενος πληθυσμός επιδεινώνει σημαντικά την κατάσταση σε περιοχές όπως η Κίνα 

και η Ινδία. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν τεράστιες εκτάσεις να έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με πριν 

από αρκετούς αιώνες στις ξηρές ζώνες και πιο συγκεκριμένα στη Μεσόγειο, στη κοιλάδα της 

Μεσοποταμίας και στο οροπέδιο της Κίνας. Υπήρχαν και άλλα μέρη όπου είχαν συμβεί 

καταστροφικές αλλαγές στην φυτοκάλυψη, αλλά ήταν μικρά σε έκταση ή δεν είναι τόσο γνωστά [86–

89]. 
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3 Επιπτώσεις και δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων και των συνεπειών 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών 

στην Αττική αναλύθηκε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι υφιστάμενοι 

κλιματικοί παράγοντες, οι καλλιέργειες, η άρδευση, η διαχείριση των αγρών και το έδαφος. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μελλοντικές προβλέψεις σύμφωνα με τα δημιουργηθέντα 

μελλοντικά κλιματικά σενάρια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η έρευνα για τη μελέτη 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής εντείνεται, παρέχοντας επαρκή στοιχεία για να γίνουν 

σημαντικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δυσκολίες λόγω της 

πολυπλοκότητας της ερμηνείας των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού υπό διαφορετικές 

μελλοντικές βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες αυτές, 

οι οποίες ονομάζονται παράγοντες πίεσης, τείνουν να εμποδίζουν την κανονική λειτουργία των 

φυσιολογικών μηχανισμών των φυτών. Αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την κανονική ανάπτυξη 

ενός φυτού διακρίνονται σε αβιοτικούς όπως το κλίμα, και βιοτικούς, όπως διάφορα παθογόνα (βλ. 

πίνακα 3.1).  

Πίνακας 3-1: Ταξινόμηση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων καταπόνησης φυτών 

Αβιοτικοί  Βιοτικοί 

Φυσικοί Χημικοί Ανθρωπογενείς  

Ηλιακή ακτινοβολία 

(έλλειψη, περίσσεια, 

υπεριώδης ακτινοβολία) 

Περιβάλλον θρέψης-εδάφους 

(έλλειψη, περίσσεια, όχι 

ισορροπημένα συστατικά του 

εδάφους, αλατότητα, pH) 

Ρύπανση, 

υποβάθμιση του 

εδάφους, πυρκαγιές, 

φυτοφάρμακα, 

ιονίζουσα ακτινοβολία, 

ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία  

Φυτά (τύπος κόμης, 

αλληλοπάθεια, 

παρασιτισμός) 

Θερμοκρασία (θέρμανση, 

ψύξη, παγετός) 

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

(έλλειψη οξυγόνου, CO2) 

 
Παθογόνα (Ιοί, 

μύκητες, βακτήρια) 

Υδάτινο περιβάλλον (ξηρή 

ατμόσφαιρα, και έδαφος, 

πλημμύρες) 

  Ζώα (τραυματισμοί, 

κατανάλωση ως 

τροφή)  

Μηχανικές βλάβες (άνεμος, 

κάλυψη χιονιού, κάλυψη 

παγετού, τραυματισμοί 

διαχείρισης καλλιέργειας) 
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Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να εκτιμήσει τον κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής στη Αττική 

εξετάζοντας τις αρδευτικές ανάγκες, και την παραγωγικότητα του νερού (Water Productivity), σε 

ετήσιες καλλιέργειες χρησιμοποιώντας το μοντέλο προσομοίωσης καλλιεργειών AquaCrop. Σε 

δεύτερο επίπεδο, αναφέρεται στις πολυετείς καλλιέργειες, που η μελλοντική πρόβλεψη της 

παραγωγικότητας εφαρμόστηκε μέσω υπολογισμού ενδεικτικών παραγόντων όπως οι καθαρές 

απαιτήσεις άρδευσης και η εξατμισοδιαπνοή σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιστημονικές αναφορές. 

Σε τρίτο και τέταρτοπεριλαμβάνει την έμμεση επίδραση πρόσθετων παραγόντων που 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην τελική εκτίμηση (Πίνακας 3-2). 

 

Πίνακας 3-2: Ταξινόμηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων (EI) 

Κλίμακα  Παράγοντες 

EI1  Απόδοση καλλιέργειας 

EI2  Ακραία κλιματικά γεγονότα  

EI3  Παράσιτα και ζιζάνια 

EI4  Ξηρότητα/ξηρασία 

3.2 Εφαρμογή AquaCrop 

Το μοντέλο AquaCrop περιγράφει την κίνηση του νερού, τη στράγγιση κάτω από το ριζόστρωμα, την 

ανάπτυξη του επιφανειακού τμήματος του φυτού, του ριζικού συστήματος, την παραγωγή βιομάζας 

και την απόδοση της καλλιέργειας. Η επίλυση της διαφορικής εξίσωσης ροής γίνεται με τη μέθοδο 

των πεπερασμένων διαφορών. Επιπρόσθετα, η προσομοίωση μπορεί να συμπεριλάβει την 

κατακόρυφη μεταφορά του συνόλου των αλάτων από κακής ποιότητας νερό άρδευσης. Η επίδραση 

της μπορεί να μειώσει την απόδοση της καλλιέργειας αλλά και μετά από την ρύθμιση ανώτατων 

οριακών τιμών να καταστήσει απαγορευτική τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν καλλιέργειες που έχουν υψηλή αντοχή στην αλατότητα και δεν φέρουν καμία επίδραση 

στην ανάπτυξη τους. Στις οριακές τιμές, η παραγωγή βιομάζας μειώνεται ανάλογα με την 

αγωγιμότητα του εδάφους, σύμφωνα με τον συντελεστή καταπόνησης. Το λογισμικό μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εποχιακό μοντέλο γιατί χρησιμοποιεί μια εμπειρική εξίσωση για να συνδέσει την 

απόδοση με την αλατότητα του αρδευτικού νερού και δεν περιλαμβάνει την αντίδραση της 

καλλιέργειας στην επίδραση της αλατότητας του εδάφους, στο χώρο και το χρόνο.  

Η πολυπλοκότητα των αποκρίσεων των καλλιεργειών στα ελλείμματα νερού έχει συχνά οδηγήσει στη 

χρήση εμπειρικών λειτουργιών παραγωγής ως την πιο πρακτική επιλογή για την αξιολόγηση της 

απόκρισης της απόδοσης των καλλιεργειών στο νερό. Το μοντέλο AquaCrop προσομοιώνει ως 

ελέχθη, τον κύκλο ανάπτυξης των καλλιεργειών. Με την χρήση της εμπειρικής προσέγγισης 

λειτουργίας, το FAO Irrigation & Drainage Paper 33 [90] έχει αποτελέσει ορόσημο στην πρόβλεψη της 

άρδευσης των ετήσιων και πολυετών καλλιεργειών, μέσω της ακόλουθης εξίσωσης (Εξίσωση 1):  

𝒀𝒎 − 𝒀𝒂

𝒀𝒂
= 𝒌𝒚 ∗ (

𝑬𝑻𝒙 − 𝑬𝑻𝒂

𝑬𝑻𝒙
) 

Όπου 𝑌𝑚 και 𝑌𝑎 είναι οι μέγιστες και πραγματικές αποδόσεις, 𝐸𝑇𝑥 και 𝐸𝑇𝑎 είναι η μέγιστη και 

πραγματική εξατμισoδιαπνοή. 𝑘𝑦 είναι ο συντελεστής αναλογικότητας μεταξύ της σχετικής απώλειας 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 55 

απόδοσης και της σχετικής μείωσης της εξατμισοδιαπνοής. Οι θεωρητικές και πειραματικές 

προσεγγίσεις στις σχέσεις φυτού – νερού από το 1979 μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την ισχυρή 

ζήτηση για βελτίωση της παραγωγικότητας του νερού ως μία από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις 

για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, ώθησαν τον FAO να αναθεωρήσει το Paper 33. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε μέσω μιας συμβουλευτικής διαδικασίας με εμπειρογνώμονες από μεγάλα 

επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η 

διαβούλευση οδήγησε σε ένα πλαίσιο αναθεώρησης που αντιμετωπίζει τις καλλιέργειες αγρών και 

λαχανικών χωριστά από τις καλλιέργειες δένδρων λόγω του διαφορετικού επιπέδου γνώσεων και 

των πρόσθετων περιπλοκών που συνεπάγεται ο προσδιορισμός της απόδοσης των τελευταίων.  

Η παρούσα έκθεση περιγράφει αυτό το τελευταίο εννοιολογικό πλαίσιο, τη δομή, τους αλγορίθμους 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισμικού AquaCrop (Εικόνα 3.1), καθώς και την αξιολόγηση 

των επιδόσεων για τις κύριες καλλιέργειες που καλλιεργούνται με την τρέχουσα και μελλοντική 

διαθεσιμότητα νερού στην Περιφέρεια Αττικής. Οι αναφερόμενοι περίοδοι είναι 1981 – 2000, 2031 

– 2050 (RCP4.5 και RCP8.5) και 2081 – 2100 (RCP4.5 και RCP8.5).  

Η λειτουργία του AquaCrop στηρίζεται εν μέρει στην ιδέα του διπλού φυτικού συντελεστή όπως αυτή 

προτάθηκε και παρουσιάστηκε από τους Allen et al. [91], επιπρόσθετα εμπεριέχει και την οντότητα  

της παραγωγικότητας του ύδατος (WP), ώστε να μεταμορφώσει την εκτιμώμενη διαπνοή των φυτών 

σε παραγόμενη βιομάζα [90]. Για να εφαρμοστεί το μοντέλο αναγκαίες παράμετροι είναι τα 

κλιματικά δεδομένα σε ημερήσιο βήμα και συγκεκριμένα η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ΕΤο), η 

βροχόπτωση, η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία και η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα.  

Το σύστημα της καλλιέργειας, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα για τα στάδια ανάπτυξης της 

καλλιέργειας, το ρυθμό ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, την επίδραση του υδατικού στρες στην 

βλαστική ανάπτυξη. Επίσης, εισάγονται εδαφολογικά δεδομένα όπου περιγράφεται η στρωμάτωση 

του εδαφικού προφίλ, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του κάθε στρώματος, όπως είναι τα σημεία 

μάρανσης, υδατο-ικανότητας και κορεσμού, και η κορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα. Τέλος, 

χρειάζονται δεδομένα για το πρόγραμμα αρδεύσεων, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την  

τεχνολογία του χρησιμοποιούμενου αρδευτικού συστήματος, τις ημερομηνίες των γεγονότων 

άρδευσης και τις αντίστοιχα εφαρμοζόμενες ποσότητες αρδευτικού νερού και (ε) ένα αρχείο 

διαχείρισης του αγρού για την εισαγωγή γεωργικών πρακτικών, όπως η κάλυψη του αγρού με 

οργανικά υπολείμματα και η δημιουργία αναβαθμών με στόχο π.χ. το λίμνασμα  του νερού σε 

καλλιέργειες όπως το ρύζι. 

Η εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών (ET) χωρίζεται σε εξάτμιση μέσω του εδάφους (E) και την 

διαπνοή των καλλιεργειών (Tr) για να αποφευχθεί η σύγχυση της επίδραση της μη παραγωγικής 

κατανάλωσης /χρήσης του νερού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η κάλυψη από την φυτοκόμη 

του εδάφους είναι ελλιπής και το έδαφος μπορεί να είναι η κύρια πηγή ύδατος για την ET. Η απόδοση 

(Y) εκφράζεται ως συνάρτηση της βιομάζας (B) και του δείκτη συγκομιδής (HI). Ο διαχωρισμός αυτών 

των δύο ειδών επιπτώσεων, οι οποίες διαφέρουν ριζικά, καθιστά δυνατή την εισαγωγή λειτουργικών 

συνδέσεων με βάση τις υποκείμενες φυσιολογικές διεργασίες. Για τον υπολογισμό της πραγματικής 

διαπνοής του φυτού το ομοίωμα χρησιμοποιεί την εξίσωση: 

TrCadj  =KS × KcTr × ETο 
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Εικόνα 3- 1 Διάγραμμα AquaCrop που δείχνει τους κυρίους παράγοντες  της συνέχειας εδάφους-φυτού-
ατμόσφαιρας και τις παραμέτρους που οδηγούν την φαινολογία, την κάλυψη κόμης, την διαπνοή, την 

παραγωγή βιομάζας, και την τελική απόδοση.  

όπου: Ks είναι αδιάστατος συντελεστής ο οποίος εκφράζει την επίδραση του υδατικού στρες στην 

ανάπτυξη των φυτών και παίρνει τιμή 1 όταν στο εδαφικό προφίλ υπάρχει επάρκεια νερού και 0 όταν 

τα υδατικά αποθέματα έχουν εξαντληθεί, KcTr είναι ο φυτικός συντελεστής διαπνοής του φυτού στο 

στάδιο της μέγιστης ανάπτυξής του και ETο η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς. 

Η παραγόμενη υπέργεια ξηρή βιομάζα υπολογίζεται από την εξίσωση: 

Β = WP × ∑
𝑇𝑟𝑐𝑎𝑑𝑗

𝐸𝑇𝑜
  

όπου: B είναι η συσσωρευόμενη υπέργεια ξηρή βιομάζα (tn/ha/d) και WP η κανονικοποιημένη 

παραγωγικότητα νερού (g/m2) για την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα και τον τύπο της 

καλλιέργειας. 

Η τελική παραγωγή υπολογίζεται από την εξίσωση: 
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Y= HI × B 

 όπου: Y η τελική ξηρή παραγωγή (tn/ha) και HI ο δείκτης συγκομιδής (%), ο οποίος εκφράζει το 

ποσοστό της τελικά παραγόμενης ξηρής βιομάζας που αποτελεί το τελικό εμπορεύσιμο προϊόν [91–

94]. 

Τέλος, υπάρχουν οι επιλογές ξηρική-γεωργία (μη άρδευση) ή / άρδευση. Κάτω από την άρδευση 

επιλέγεται η μέθοδος εφαρμογής (καταιονισμός, στάγδην, είτε επιφανειακή δηλ. είτε με αύλακες 

είτε με άρδευση κατάκλισης). Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το δικό του χρονοδιάγραμμα με βάση το 

εφαρμοζόμενο βάθος νερού ή τα κριτήρια χρονισμού ή να αφήσει το μοντέλο να δημιουργήσει 

αυτόματα τον προγραμματισμό με βάση το σταθερό χρονικό βήμα, το σταθερό βάθος ή το σταθερό 

ποσοστό κριτηρίων περιεκτικότητας σε νερό του εδάφους. Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα 

εισόδου, το μοντέλο μπορεί είτε να εκτελέσει την προσομοίωση αυτόματα σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου, είτε να εκτελέσει σε χρονικά βήματα 1 ημέρας ή περισσότερο, όπως ορίζεται από το 

χρήστη. Η τελευταία επιλογή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη δοκιμή διαφορετικών 

χρονοδιαγραμμάτων άρδευσης με την προσθήκη νερού επιλεγμένων ποσοτήτων σε επιλεγμένες 

χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των καλλιεργειών.  

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη προσφέρει διάφορες επιλογές άμεσης εμφάνισης των 

προσομοιωμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις παραμέτρους παραγωγής καλλιεργειών ή την 

ισορροπία του νερού του εδάφους. Έτσι, το AquaCrop είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη 

βελτιστοποίηση και ενός προγράμματος συμπληρωματικής ή ελλειμματικής άρδευσης [1,90,91,94] 

3.3 Δείκτης ξηρασίας (SPI) 

Ο δείκτης ξηρασίας SPI (Standard Precipitation Index) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος και σχεδιάστηκε 

για την ανίχνευση της έναρξης και για την παρακολούθηση των επεισοδίων ξηρασίας [72] και 

διαφέρει από τους υπολοίπους δείκτες, διότι αναγνωρίζει έγκαιρα τα διάφορα επεισόδια ξηρασίας. 

Είναι απλούστερος σε σχέση με τον δείκτη PDSI (Palmer Drought Severity Index) και βασίζεται στην 

πιθανότητα κατακρήμνισμάτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Χαρακτηριστικό 

του δείκτη SPI είναι η ευελιξία του στον προσδιορισμό της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές 

κλίμακες, κάτι πολύ σημαντικό, αφού η διάρκεια των επεισοδίων ξηρασίας παρουσιάζει πολύ 

μεγάλες διακυμάνσεις. Τα επεισόδια μικρής διάρκειας μετρούνται από μετεωρολογικά όργανα και 

ορίζονται σύμφωνα με τους τοπικούς κλιματολογικούς όρους. Επεισόδια διάρκειας τριών ως έξι 

μηνών έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, διότι οδηγούν σε μεγάλη μείωση της 

εδαφικής υγρασίας, ιδίως στις Μεσογειακές περιοχές όπου η μεγάλη πλειοψηφία των 

βροχοπτώσεων σημειώνεται τους χειμερινούς μήνες και οχι στην διάρκεια της ετήσιας θερινής 

ξηροθερμικής περιόδου.. Επεισόδια μεγαλύτερης διάρκειας (μήνες ως χρόνια) έχουν σοβαρή 

επίδραση στους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. 

Οι τιμές του δείκτη υπολογίζονται συγκρίνοντας το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων μιας 

περιοχής κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου, με το μέσο ύψος κατακρημνισμάτων της 

ίδιας χρονικής διάρκειας. Για παράδειγμα, το συνολικό ύψος κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε μήνα, συγκρίνεται με το μέσο ύψος κατακρημνισμάτων του ίδιου μήνα, που 

προκύπτει από τις διαθέσιμες ιστορικές καταγραφές προηγούμενων ετών. Εδώ πάλι πρέπει να 
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τονισθεί η διαφορετικότητα του Μεσογειακού χώρου, καθώς μία μείωση της βροχόπτωσης π.χ., τον 

Αύγουστο στην ανατολική Ελλάδα κατά 50%, δηλ. κατά μέσο όρο από 10mm σε 5mm δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί σαν ξηρασία καθώς είναι ασήμαντη σε σύγκριση με μια συνήθη συνολική ετήσια 

βροχόπτωση 500 mm. Η ένταση ενός επεισοδίου ξηρασίας στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να 

συγκριθεί με τις μέσες συνθήκες κατά την διάρκεια της εποχής των βροχών. Οι τιμές του δείκτη 

κυμαίνονται από 2.00 και πάνω (εξαιρετικά υγρή περίοδος) ως και λιγότερο από -2.00 (εξαιρετική 

ξηρασία), ενώ η περιοχή τιμών από 0.99 ως -0.99 υποδεικνύει περίπου φυσιολογικές συνθήκες 

(Πίνακας 3-3). Ένα επεισόδιο ξηρασίας ορίζεται από τις συνεχώς αρνητικές τιμές του δείκτη, 

μικρότερες ή ίσες του -1, και το επεισόδιο συνεχίζεται μέχρι ο δείκτης να λάβει θετικές τιμές. Η 

διάρκεια του επεισοδίου ορίζεται από το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης και λήξης αυτής της 

περιόδου. Το μέγεθος του επεισοδίου ξηρασίας μετριέται από το άθροισμα των τιμών του δείκτη για 

τους μήνες της ξηρασίας. 

Πίνακας 3-3. Κατηγοριοποίηση ξηρασίας με τις αντίστοιχες τιμές του δείκτη SPI. 

Τιμές SPI Κατηγοριοποίηση 

> 2.00 Εξαιρετικά Υγρή 

1.50 – 1.99 Πολύ Υγρή 

1.00 – 1.49 Μετρίως Υγρή 

0.50 – 0.99 Ήπια Υγρή 

-0.49 – 0.49 Κανονικές Συνθήκες 

-0.50 – -0.99 Ήπια Ξηρασία 

-1.00 – -1.49 Μέτρια Ξηρασία 

-1.50 - -1.99 Μεγάλη Ξηρασία 

< -2.00 Ακραία Ξηρασία 

Ο SPI υπολογίζεται με την προσαρμογή μιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας στην κατανομή 

συχνότητας της βροχόπτωσης αθροισμένη πέρα από το χρονικό διάστημα ενδιαφέροντος. Αυτό 

εκτελείται χωριστά για κάθε μήνα (ή οποιοσδήποτε είναι η χρονική βάση από τη χρονοσειρά 

βροχόπτωσης) και για κάθε θέση στο διάστημα. Κάθε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

μετασχηματίζεται έπειτα μέσα στην τυποποιημένη κανονική κατανομή. 

Η γάμα κατανομή καθορίζεται από τη συχνότητά της ή η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

ορίζεται ως: 

 

𝒕 = √𝒍𝒏 [
𝟏

𝟏−(𝑯(𝒙))𝟐] 𝒈(𝒙) =
𝟏

𝜷𝜶𝜞(𝜶)
𝒙𝜶−𝟏𝒆−𝒙/𝜷, για x>0 

 

όπου α>0 είναι ο παράγοντας μορφής, β>0 είναι ο παράγοντας κλίμακας και x>0 είναι τη τιμή της 

βροχόπτωσης. Γ(α) είναι η συνάρτηση γάμμα που ορίζεται ως εξής: 
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𝜞(𝜶) = ∫ 𝒚𝜶−𝟏
∞

𝟎

𝒆−𝒚𝒅𝒚 

Η προσαρμογή της κατανομής στα δεδομένα απαιτεί τα α και β  να εκτιμηθούν. Οι Edwards και McKee 

(1997) πρότειναν την εκτίμηση αυτών των παραμέτρων χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Thom 

(1958) για τη μέγιστο πιθανότητα ως εξής: 

 

�̂� =
𝟏

𝟒𝑨
(𝟏 + √𝟏 +

𝟒𝑨

𝟑
) 

�̂� =
�̄�

�̂�
 

 

όπου για ν παρατηρήσεις: 𝐴 = 𝒍𝒏( �̄�) −
∑ 𝒍𝒏(𝒙)

𝒏
  

Οι προκύπτουσες παράμετροι χρησιμοποιούνται έπειτα για να βρουν τη αθροιστική πιθανότητα ενός 

παρατηρηθέντος γεγονότος βροχόπτωσης για το δοθέν μήνα και χρονική κλίμακα: 

 

𝐺(𝑥) = ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 =
1

�̂��̂�𝛤(�̂�)

𝑥

0

= ∫ 𝑥�̂�−1
𝑥

0

𝑒
−

𝑥

�̂�𝑑𝑥 

Η αντικατάσταση του t με x/ ̂  μειώνει την εξίσωση στην ελλιπή κατανομή γάμμα. Δεδομένου ότι η 

κατανομή γάμμα είναι απροσδιόριστη για x=0 και μια κατανομή βροχόπτωσης μπορεί να περιέχει 

μηδενικά, η αθροιστική πιθανότητα γίνεται: 

𝑯(𝒙) = 𝒒 + (𝟏 − 𝒒)𝑮(𝒙) 

όπου q είναι η πιθανότητα της μηδενικής βροχόπτωσης. 

Η αθροιστική πιθανότητα, H (x), μετασχηματίζεται έπειτα στην τυποποιημένη κανονική τυχαία 

μεταβλητή Ζ με το μέσο όρο μηδέν και τη διακύμανση ένα, η οποία είναι η τιμή του SPI. Τέλος, 

προτείνεται ως εναλλακτική λύση: 

𝑍 = 𝑆𝑃𝐼 = − (𝑡 −
𝑐0+𝑐1𝑡+𝑐2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3) , για 0<H(x) 0.5  

Z=SPI=+ (t-
𝑐0+𝑐1𝑡+𝑐2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3) , για 0.5<H(x)<1  

όπου 
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𝑡 = √𝑙𝑛 [
1

(𝐻(𝑥))2] , για για 0<H(x) 0.5  

𝑡 = √𝑙𝑛 [
1

1−(𝐻(𝑥))2] , για 0.5<H(x)<1  

και c0=2.515517, c1=0.802853, c2=0.010308, d1=1.432788, d2=0.189269, d3=0.001308. 
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3.4 Δείκτης Τρωτότητας στη Ξηρασία (SDVI) 

Ο Standardized Drought Vulnerability Index (SDVI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του Κέντρου Διαχείρισης της Ξηρασίας (Πρόγραμμα EC, DMCSEE) και παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 5ης Συνάντησης και Κατάρτισης του Προγράμματος στο Λάσκο της 

Σλοβενίας (28/6 - 1/7/2011) [95]. Ο SDVI αποσκοπεί στο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μέτρηση 

της τρωτότητας στην ξηρασία, ενσωματώνοντας και τις τέσσερις διαστάσεις της ξηρασίας: 

μετεωρολογική (SPI6 & SPI12), υδρολογική (Εφοδιασμός), κοινωνικές και οικονομικές (Ζήτηση, 

Επιπτώσεις & Υποδομές). Τα στοιχεία για τη ζήτηση νερού, την προμήθεια, τις σχετικές υποδομές και 

τις επιπτώσεις συγκεντρώθηκαν από  αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές και οργανισμούς. Οι τιμές 

των υπο-δεικτών μετατράπηκαν σε κλίμακα αξιών, διαδικασία που διευκολύνθηκε από τα συστατικά 

που έχουν ενσωματωθεί στον SDVI. Η δομή του και οι σχέσεις μεταξύ των υπο-δεικτών 

παρουσιάζονται σχηματικά στα στην Εικόνα 3-2. 

Ο υπο-υπο-δείκτης cSPI προέρχεται από τον SPI (Standard Precipitation Index) και, σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, η χρήση του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Σχεδιάστηκε για την ανίχνευση 

της έναρξης και την παρακολούθηση των επεισοδίων ξηρασίας και διαφέρει από τους υπολοίπους 

δείκτες, διότι αναγνωρίζει έγκαιρα τα κρούσματα ξηρασίας. Είναι απλούστερος σε σχέση με τους 

δείκτες PDSI (Palmer Drought Severity Index), RDI (Reconnaissance Drought Index) κ.ά. και βασίζεται 

στην πιθανότητα κατακρήμνισης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Χαρακτηριστικό του δείκτη SPI είναι η ευελιξία του στον προσδιορισμό της ξηρασίας σε διαφορετικές 

χρονικές κλίμακες, κάτι πολύ σημαντικό, αφού η διάρκεια των επεισοδίων ξηρασίας παρουσιάζει 

πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Τα επεισόδια μικρής διάρκειας μετρούνται από μετεωρολογικά όργανα 

και ορίζονται σύμφωνα με τους τοπικούς κλιματολογικούς όρους. Επεισόδια διάρκειας τριών ως έξι 

μηνών έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, διότι οδηγούν σε μεγάλη μείωση της 

εδαφικής υγρασίας. Επεισόδια μεγαλύτερης διάρκειας (μήνες έως χρόνια) έχουν σοβαρή επίδραση 

στους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους [42,61,72,96–98]. 

 

Εικόνα 3- 2 Η σχέση μεταξύ των υπο-υπο-δεικτών του SDVI και των πτυχών της ξηρασίας [46,57]. 
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Οι τιμές του SDVI υπολογίζονται συγκρίνοντας το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων μιας 

περιοχής κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου με το μέσο ύψος κατακρημνισμάτων για 

την ίδια χρονική διάρκεια. Για παράδειγμα, το συνολικό ύψος κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε μήνα συγκρίνεται με το μέσο ύψος κατακρημνισμάτων του ίδιου μήνα (μέγεθος που 

προκύπτει από τις διαθέσιμες ιστορικές καταγραφές προηγούμενων ετών). Η ένταση ενός 

επεισοδίου ξηρασίας στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να συγκριθεί με τις μέσες συνθήκες (Πίνακας 

3-3). 

Πίνακας 3-3. Κατηγοριοποίηση του cSPI από τον SPI. 

Τιμή cSPI Κατάσταση Τιμή SPI 

0 Υγρή Κατάσταση ≥ 1.50 

1 Σχεδόν Υγρή Κατάσταση 0 - 1.49 

2 Σχεδόν Ξηρή Κατάσταση 0 - -1.49 

3 Ξηρή Κατάσταση ≤ -1.50 

 

Ο Εφοδιασμός Ύδατος (Supply) περιγράφει το έλλειμμα στην παροχή χωρητικότητας (απώλειες του 

δικτύου) και στην κάλυψη της ζήτησης, και εξαρτάται από τη διαθέσιμη ποσότητα νερού. Εάν ο μέσος 

όρος της ποσότητας νερού είναι 50m3/day και ο εφοδιασμός την συγκεκριμένης χρονικής στιγμής 

είναι 50m3/day τότε, σύμφωνα με την κατάταξη (Πίνακας 3-4), δεν υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού 

(τιμή 0). Αντίθετα, εάν υπάρχει έλλειμμα εφοδιασμού της τάξης του 15%, τότε η τιμή του υπο-υπο-

δείκτη θα είναι 1. 

Πίνακας 3-4. Κατηγοριοποίηση του δείκτη Εφοδιασμός Ύδατος. 

Τιμή Εφοδιασμός Ύδατος 

0 Χωρίς Έλλειμα 

1 1 - 15% Έλλειμα 

2 16 - 50% Έλλειμα 

3 > 50% Έλλειμα 

 

Η Ζήτηση Ύδατος (Demand) περιγράφει το έλλειμμα της ικανοποίησης της ζήτησης στις διάφορες 

χρήσεις της (άρδευση, ύδρευση και βιομηχανίες). Εάν ο μέσος όρος της απαιτούμενης ποσότητας 

νερού είναι 50m3/day και η ζήτηση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι 50m3/day τότε, σύμφωνα 

με την κατάταξη (Πίνακας 3-5, δεν υπάρχει πρόβλημα (τιμή 0). Στην περίπτωση ύπαρξης ελλείμματος 

για την ικανοποίηση της ζήτησης πάνω από 50%, τότε η τιμή του υπο-υπο-δείκτη θα είναι ίση με 3. 

Πίνακας 3-3. Κατηγοριοποίηση του δείκτη Ζήτησης Ύδατος. 

Τιμή Ζήτηση Ύδατος 

0 Χωρίς Έλλειμα 

1 1 - 15% Έλλειμα 

2 16 - 50% Έλλειμα 

3 > 50% Έλλειμα 
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Οι Υποδομές (ταμιευτήρες, δίκτυα μεταφοράς, εργοστάσια αφαλάτωσης, κ.ά.) περιγράφουν το 

υφιστάμενο επίπεδο των υποδομών ανάπτυξης σε σχέση με το επίπεδο της ανεπάρκειας (απόκλιση 

από την προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα του εφοδιασμού). Οι όροι των Υποδομών και του 

Εφοδιασμού μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα (ποσοστό ανεπάρκειας 15% μπορεί να 

προκαλέσει αντίστοιχου μεγέθους έλλειμμα στον εφοδιασμό), αλλά ο κύριος ρόλος του πρώτου είναι 

να απεικονίσει την κατάσταση των υποδομών (Πίνακας 3-6). Εάν πχ. η μέση ή η βέλτιστη σχεδιαστική 

ικανότητα των υποδομών ύδρευσης μιας περιοχής είναι 500 m3/sec τότε ο αυτός όγκος μπορεί να 

μειωθεί λόγω της ηλικίας της υποδομής ή λόγω ανεπαρκούς συντήρησης. Η τιμή του δείκτη βασίζεται 

στην απόκλιση του όγκου από την προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα. 

Πίνακας 3-4. Κατηγοριοποίηση του δείκτη Υποδομές. 

Τιμή Υποδομές 

0 Χωρίς Έλλειμα 

1 1 - 15% Έλλειμα 

2 16 - 50% Έλλειμα 

3 > 50% Έλλειμα 

 

Οι Επιπτώσεις περιγράφουν τις απώλειες (μετατρέπονται σε χρηματικές μονάδες) που θα 

μπορούσαν να έχουν προκληθεί λόγω έλλειψης του εφοδιασμού ή της ζήτησης. Αν η μέση ετήσια 

παραγωγή (σε νομισματικές μονάδες) μιας περιοχής είναι 100 εκατομμύρια Ευρώ, τότε σε ένα ξηρό 

έτος η παραγωγή μπορεί να μειωθεί λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης. Η τιμή του δείκτη 

βασίζεται σε αυτήν την απώλεια (Πίνακας 3-7). 

Πίνακας 3-7Κατηγοριοποίηση του δείκτη Επιπτώσεις. 

Τιμή Επιπτώσεις 

0 Χωρίς Ζημιές 

1 1 - 15% Ζημιές 

2 16 - 50% Ζημιές 

3 > 50% Ζημιές 

 

Οι τιμές των υπο-υπο-δεικτών που περιλαμβάνονται στο σύνθετο δείκτη υπολογίζονται σε τοπική 

κλίμακα, αλλά και σε επίπεδο λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής, ενώ στην περίπτωση των Υποδομών 

χρησιμοποιούνται μέσες τιμές. Οι έξι παράγοντες κατατάσσονται ανάλογα με την ευπάθεια (0 - 3 

κλίμακα) και την απόδοσή τους. Η τελική τιμή της τρωτότητας ανά περιοχή υπολογίζεται από τη μέση 

κλιμακούμενη τιμή των συστατικών στην ακόλουθη εξίσωση: 

SDVI =  ∑
Scaled Values of the Components

Number of Components (N = 6)

𝑁

i=1

                                

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση όλες οι συνιστώσες έχουν το ίδιο βάρος. Παρά τον 

κίνδυνο για υποτίμηση ή υπερτίμηση ορισμένων συνιστωσών, εφαρμόζεται ίση στάθμιση σε όλους 

τους δείκτες, καθώς η ίση στάθμιση είναι πρακτικά πιο εύκολη και γρήγορη, επίσης δεν απαιτείται 
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να προηγηθεί στατιστική ανάλυση για την ιεράρχηση των συντελεστών. Επιπλέον, για τον καθορισμό 

των συντελεστών για τα συστατικά ενός σύνθετου φαινομένου απαιτείται στατιστική ανάλυση. Τα 

αποτελέσματα του SDVI τελικά κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες τρωτότητας που «απεικονίζουν» την 

κατάσταση τρωτότητας ανά περιοχή (Πίνακας 3-8). Οι κατηγορίες αυτές καθορίστηκαν με τη βοήθεια 

των γνώσεων των Ειδικών Επιστημόνων του ερευνητικού Προγράμματος DMCSEE με την χρήση της 

Δελφικής Μεθόδου [99]. 

Πίνακας 3-8.. Κατηγορίες Τρωτότητας του δείκτη SDVI. 

SDVI Κλίμακα Δείκτη 

0.00 – 0.49 Χωρίς Τρωτότητα 

0.50 – 0.99 Χαμηλή Τρωτότητα 

1.00 – 1.49 Μέτρια Τρωτότητα 

1.50 – 1.99 Υψηλή Τρωτότητα 

2.00 – 2.49 Πολύ Υψηλή Τρωτότητα 

2.50 – 3.00 Ακραία Τρωτότητα 

3.5 Δείκτης Τρωτότητας στην Ερημοποίηση (ESA) 

Ο δείκτης Environmentally Sensitive Areas (ESA) εκτιμά την τρωτότητα μιας περιοχής στην 

ερημοποίηση μέσω της ανάλυσης διάφορων παραμέτρων, όπως είναι το έδαφος, η γεωλογία, η 

βλάστηση, το κλίμα, και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους 

κατηγοριοποιείται και κάθε παράγοντας έχει συντελεστές στάθμισης για κάθε κατηγορία. Ο σύνθετος 

δείκτης χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του κλίματος, 

την ποιότητα της βλάστησης και την ποιότητα της διαχείρισης. Μετά τον υπολογισμό των τεσσάρων 

δεικτών για κάθε ποιότητα, κάθε ένας εκ των οποίων απαρτίζεται από 15 υπο-υπο-δείκτες, 

παράγεται ο ESA. Ο δείκτης διαβαθμίζεται σε 8 κλάσεις και ομαδοποιείται σε 4 τύπους. Η 

μεθοδολογία υπολογισμού της τρωτότητας στην ερημοποίηση βασίστηκε στο ερευνητικό 

Πρόγραμμα  MEDALUS, “Mediterranean Desertification and Land Use” [100]. 

Ο τύπος Α περιλαμβάνει περιοχές που είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες λόγω της εφαρμογής κακών 

πρακτικών, και χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες, αποτελώντας απειλή για το περιβάλλον και τις γύρω 

περιοχές. Για παράδειγμα, στον τύπο Α μπορεί να περιλαμβάνονται περιοχές που έχουν υποστεί 

σημαντική διάβρωση λόγω μεγάλων απορροών και απώλειας εδαφών (πλημμύρες). Στον τύπο Β 

κατατάσσονται οι περιοχές, στις οποίες μια αλλαγή στη λεπτή ισορροπία των φυσικών και 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι πιθανό να επιφέρει ερημοποίηση, και χαρακτηρίζονται ως 

ευαίσθητες. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις μιας μεγάλης ξηρασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

να χαθεί μεγάλη έκταση φυτοκάλυψης, με αποτέλεσμα να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διάβρωση και, 

τέλος, αλλαγή τύπου (δηλαδή μετάβαση από τύπου Β σε τύπου Α). Οι αλλαγές στις χρήσεις γης, όπως 

είναι για παράδειγμα η στροφή προς την καλλιέργεια σιτηρών, μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε αύξηση 

των απορροών και της διάβρωση, ακόμα και ενδεχόμενη ρύπανση στα κατάντη από φυτοφάρμακα 

και λιπάσματα. Ο τύπος Γ αφορά σε περιοχές που απειλούνται από την ερημοποίηση υπό σημαντικές 

αλλαγές σε πολλούς τομείς, όπως μη ορθή χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και ταυτόχρονες 

αλλαγές στις υφιστάμενες κοινωνικό - οικονομικές συνθήκες. Επίσης, η εγκατάλειψη της γης και οι 

μη ορθές πρακτικές στις εφαρμοζόμενες πολιτικές χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές, οι οποίες εν 
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τέλει χαρακτηρίζονται ως δυνητικά ευαίσθητες. Σε αντίθεση με τους παραπάνω τύπους, οι περιοχές 

του τύπου Δ δεν εμφανίζουν τρωτότητα στην ερημοποίηση. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη ESA χρειάζονται δεδομένα για το έδαφος, τη φυτοκάλυψη, το κλίμα 

και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης της γης (Εικόνα 3-3). 

 

Εικόνα 3- 3 Ανάλυση του σύνθετου δείκτη ESA με τους επιμέρους υπο-δείκτες [46,76]. 

3.5.1 Δείκτης της Ποιότητας του Εδάφους 

Ο δείκτης της Ποιότητας του Εδάφους (SQI) απαρτίζεται από 6 υπο-δείκτες: την κοκκομετρική 

σύσταση του εδάφους (soil texture), την περιεκτικότητα σε αδρομερή υλικά (rock fragment), το 

βάθος του εδάφους (soil depth), το μητρικό υλικό (parent material), την στράγγιση (drainage) και την 

κλίση (slope gradient).  

Η κοκκομετρική σύσταση του εδάφους επηρεάζει την ποιότητα του εδάφους, καθώς σχετίζεται με 

την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό (water holding capacity) Επίσης, επιδρά στην ταχύτητα 

διήθησης του νερού στους εδαφικούς πόρους. Για παράδειγμα, τα εδάφη που έχουν υψηλή 

περιεκτικότητα σε ιλύ συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, σε αντίθεση με τα αμμώδη εδάφη. 

Βάσει της κοκκομετρικής τους σύστασης, τα εδάφη κατηγοριοποιούνται με τον τρόπου που 

παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 3-9[100]. 
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Πίνακας 3-95. Τιμές του υπο-υπο-δείκτη κοκκομετρική σύσταση του εδάφους. 

Κλάση Περιγραφή Κοκκομετρική σύσταση Τιμή δείκτη 

1  Καλά εδάφη L, SCL, SL, LS, CL  1.0  

2  Μέτρια εδάφη SC, SiL, SiCL  1.2  

3  Φτωχά εδάφη Si, C, SiC  1.6  

4  Πολύ φτωχά εδάφη S  2.0  

Η περιεκτικότητα σε αδρομερή υλικά που υπάρχει στην επιφάνεια του εδάφους ταξινομείται 

ανάλογα με την ικανότητα αυτών τη διατήρηση του νερού του εδάφους και στην προστασία του 

εδάφους από τη διάβρωση (Πίνακας 3-10). 

Πίνακας 3-10 Τιμές του υπο-υπο-δείκτη περιεκτικότητας σε αδρομερή υλικά. 

Κλάση  Περιγραφή  Ποσοστό (%)  Τιμή δείκτη  

1  Πολύ πετρώδη  > 60  1.0  

2  Πετρώδη  20 – 60  1.3  

3  Γυμνό - ελαφρώς πετρώδη  < 20  2.0  

Το βάθος εδάφους ορίζεται ως το βάθος του προφίλ του εδάφους από την επιφάνειά του έως το 

μητρικό υλικό. Το βάθος του εδάφους κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες, ως εξής (Πίνακας 3-11):. 

Πίνακας 3-6. Τιμές του υπο-υπο-δείκτη βάθος εδάφους. 

Κλάση  Περιγραφή Βάθος (cm)  Τιμή δείκτη 

1  Βαθιά  > 75  1.0 

2  Μετρίως βαθιά  30 – 75  2.0 

3  Ρηχά  15 – 30  3.0 

4  Πολύ ρηχά  < 15  4.0 

Ο παράγοντας μητρικό υλικό κατατάσσεται ανάλογα με την ευαισθησία του στην ερημοποίηση 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, ως εξής (Πίνακας 3-12): 

Πίνακας 3-12. Τιμές του υπο-υπο-δείκτη μητρικό υλικό. 

Κλάση  Μητρικό υλικό  Τιμή δείκτη 

1  Σχιστόλιθος, σχίστης, βασικά, υπερβασικά πετρώματα, 

κροκαλοπαγή, ψαθυρές αποθέσεις  

1.0  

2  Ασβεστόλιθος, μάρμαρο, γρανίτης, ρυόλιθος, ιγκνιμβρίτης, 

γνεύσιος, ιλυόλιθος, ψαμμίτης  

1.7  

3  Μάργες*, πυροκλαστικά  2.0  

*για πολυετή βλάστηση, η τιμή του δείκτη είναι ίση με 1.0 
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Για την στράγγιση ορίζονται τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν στη συσχέτισή τους με την 

υφαλμύρωση, η οποία αυξάνει την τρωτότητα ερημοποίησης , ως εξής (Πίνακας 3-13): 

Πίνακας 3-13. Τιμές του υπο-υπο-δείκτη υδρομορφία. 

Κλάση  Περιγραφή  Τιμή δείκτη  

1  Καλώς αποστραγγιζόμενα εδάφη 1.0  

2  Μετρίως αποστραγγιζόμενα εδάφη 1.2  

3  Κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη 2.0  

Η κλίση του εδάφους κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την επίδρασή της στη 

διάβρωση του εδάφους, με το βαθμό διάβρωσης να είναι μεγαλύτερος στις μεγάλες κλίσεις από ότι 

στις ήπιες (Πίνακας 3-14). 

Πίνακας 3-14. Τιμές του υπο-υπο-δείκτη κλίση. 

Κλάση  Περιγραφή κλίσης  Κλίση (%)  Τιμή δείκτη  

1  Σχεδόν επίπεδα  < 6  1.0  

2  Ελαφρώς κεκλιμένα  6 – 18  1.2  

3  Απότομα  18 – 35  1.5  

4  Πολύ απότομα > 35 2.0  

Ο SQI ορίζεται ως ο γεωμετρικός μέσος των παραπάνω δεικτών: 

) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω εξίσωσης, ο δείκτης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις 

(Πίνακας 3-15). 

 

Πίνακας 3-15. Τιμές του δείκτη της Ποιότητας του Εδάφους. 

Κλάση  Περιγραφή ποιότητας  Τιμή δείκτη 

1  Υψηλή < 1.13 

2  Μέτρια 1.14 – 1.45 

3  Χαμηλή > 1.45 

3.5.2 Δείκτης της Ποιότητας του Κλίματος 

Ο δείκτης της Ποιότητας του Κλίματος (CQI) αξιολογείται με τη χρήση των παραμέτρων που 

επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του νερού στα φυτά, όπως είναι η ποσότητα των βροχοπτώσεων, η 

θερμοκρασία του αέρα και η ξηρότητα, καθώς και οποιοσδήποτε κλιματικός κίνδυνος, όπως ο 

παγετός, που θα μπορούσε να αναστείλει, ή ακόμη και να σταματήσει, την ανάπτυξη των φυτών. Οι 

υπο-δείκτες που χρειάζονται για τον υπολογισμό του CQI είναι τρεις: η βροχόπτωση (rainfall), η 

ξηρότητα (aridity) και η κλίση (slope).  

=     6SQI Texture Rock Depth Material Drainage Slope
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Ο υπο-δείκτης της βροχόπτωσης υπολογίζεται από τις ετήσιες τιμές του και κατηγοριοποιείται σε 

τρεις κλάσεις, με την ετήσια βροχόπτωση των 280 mm να αναφέρεται ως μια κρίσιμη τιμή για τη 

διάβρωση του εδάφους και την ανάπτυξη των φυτών (Πίνακας 3-16). 

Πίνακας 3-16. Τιμές του υπο-δείκτη της βροχόπτωσης. 

Κλάση  Βροχόπτωση (mm)  Τιμή δείκτη 

1  > 650  1  

2  280 – 650  2  

3  < 280  4  

Ο υπο-υπο-δείκτης ξηρότητας βασίζεται στον ξηροθερμικό δείκτη Bagnouls - Gaussen (BGI), 

διακρίνεται σε έξι κλάσεις και υπολογίζεται βάσει του εξής τύπου (Πίνακας 3-17): 

, όταν το k≥0 

Pi = η βροχόπτωση i μηνών (mm) 

Ti = η θερμοκρασία αέρος i μηνών (oC) 

k = οι μήνες που η διαφορά 2ti-Pi 

Πίνακας 3-17. Τιμές του υπο-δείκτη της ξηρότητας. 

Κλάση  Κλίμακα ΒGI  Τιμή δείκτη 

1  < 50  1.0  

2  50 – 75  1.1  

3  75 – 100  1.2  

4  100 – 125  1.4  

5  125 – 150  1.8  

6  > 150  2.0  

Η έκθεση διαιρείται σε δύο κατηγορίες- τη βόρεια και την νότια έκθεση-, οι τιμές των οποίων 

ορίζονται ως 1 και 2, αντίστοιχα. 

Τα παραπάνω τρία χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να εκτιμηθεί ο CQI, χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο της Εξίσωσης 4.15).  

   

Στη συνέχεια, η ποιότητα του κλίματος ορίζεται διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες (Πίνακας 3-18). 

Πίνακας 3-18. Τιμές του δείκτη της ποιότητας του κλίματος. 

Κλάση  Περιγραφή  Τιμή δείκτη 

1  Υψηλής ποιότητας  < 1.15  

=

= −
n

i i
i 1

BGI (2t P)

=  3CQI Ra inf all Aridity Aspect
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2  Μέτριας ποιότητας  1.15 – 1.81  

3  Χαμηλής ποιότητας  > 1.81  

3.5.3 Δείκτης της Ποιότητας της Βλάστησης 

Ο δείκτης της Ποιότητας της Βλάστησης (VQI)  αξιολογείται από τέσσερις όρους: τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς (fire risk), την προστασία από τη διάβρωση των εδαφών (erosion protection), την αντοχή 

στην ξηρασία (drought resistance) και τη φυτοκάλυψη (plant cover). 

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαρτάται από τα είδη της φυτοκάλυψης, χαρακτηριστικό που με τη σειρά του 

σχετίζεται με το πόσο ευαίσθητο είναι το κάθε είδος. Ο παρών υπο-δείκτης διακρίνεται σε τέσσερις 

κλάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στον Πίνακα 3-19. 

 

Πίνακας 3-19. Τιμές του δείκτη του κινδύνου πυρκαγιάς. 

Κλάση  Περιγραφή Τύπος βλάστησης  Τιμή δείκτη 

1  Μικρός  Ακάλυπτο έδαφος, πολυετείς καλλιέργειες, 

ετήσιες καλλιέργειες (αραβόσιτος, καπνός, 

ηλίανθος)  

1.0 

2  Μέτριος  Ετήσιες καλλιέργειες (σιτηρά, αγρωστώδη), 

φυλλοβόλος δρυς, φρύγανα/ αειθαλές 

δάσος  

1.3 

3  Υψηλός  Φρύγανα  1.6 

4  Πολύ υψηλός  Δάσος Πεύκης  2.0 

Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση εξαρτάται και αυτή από τα είδη της φυτοκάλυψης και, 

συγκεκριμένα, από την ικανότητα του κάθε είδους να συγκρατεί το έδαφος. Οι κλάσεις που χωρίζεται 

ο υπο-δείκτης είναι πέντε και αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 3-20. 

 

Πίνακας 3-20. Τιμές του δείκτη προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. 

Κλάση  Περιγραφή  Τύπος βλάστησης  Τιμή δείκτη 

1  Πολύ μεγάλη  Φρύγανα/ αειθαλές δάσος και θάμνοι  1.0  

2  Μεγάλη  
Φρύγανα, δάσος Πεύκης, πολυετείς γράστεις, 
αειθαλείς πολυετείς καλλιέργειες  

1.3  

3  Μέτρια  Φυλλοβόλα δάση  1.6  

4  Μικρή  
Φυλλοβόλες πολυετείς καλλιέργειες (αμυγδαλιές, 
οπωροφόρα)  

1.8  

5  Πολύ μικρή  
Ετήσιες καλλιέργειες (σιτηρά), ετήσια αγρωστώδη, 
αμπέλια  

2.0  
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Η αντοχή στην ξηρασία βασίζεται στην φυτοκάλυψη μιας εξεταζόμενης περιοχής. Ο υπο-δείκτης 

αυτός χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τον φυτικό τύπο που καλύπτει το έδαφος (Πίνακας 

3-21). 

 

Πίνακας 3-21. Τιμές του δείκτη αντοχή στη ξηρασία. 

Κλάση  Περιγραφή Τύπος βλάστησης  Τιμή δείκτη  

1  Πολύ υψηλή  Φρύγανα/ αειθαλές δάσος, 
φρύγανα  

1.0  

2  Υψηλή  Κωνοφόρα, φυλλοβόλα, ελιές  1.2  

3  Μέτρια  
Δενδρώδεις καλλιέργειες 
(αμπέλια, αμυγδαλιές, 
οπωροφόρα)  

1.4  

4  Χαμηλή  Πολυετείς λειμώνες  1.7  

5  Πολύ χαμηλή  Ετήσιες καλλιέργειες, ετήσιοι 
λειμώνες  

2.0  

Η φυτοκάλυψη σχετίζει τα διάφορα φυτικά είδη με το ποσοστό κάλυψης του εδάφους (Πίνακας 3-

22). Όσο μεγαλύτερη είναι η φυτοκάλυψη, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την 

αντιμετώπιση της τρωτότητας στην ερημοποίηση. 

Πίνακας 3-22. Τιμές του δείκτη της φυτοκάλυψης. 

Κλάση Ποσοστό (%) Τιμή δείκτη 

1  >40 1.0 

2  10 – 40 1.8 

3  < 10 2.0 

Ο VQI εκτιμάται ως το προϊόν των παραπάνω χαρακτηριστικών της βλάστησης που σχετίζονται με την 

ευαισθησία στην ερημοποίηση χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της παρακάτω εξίσωσης. Στη 

συνέχεια, ο δείκτης κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, που καθορίζουν την ποιότητα της βλάστησης 

σε σχέση με την ερημοποίηση (Πίνακας 3-23). 

 

Πίνακας 3-23. Τιμές του δείκτη της ποιότητας της βλάστησης. 

Κλάση  Περιγραφή Τιμή δείκτη 

1  Υψηλή  < 1.13  

2  Μέτρια  1.13 – 1.38  

3  Χαμηλή > 1.38 

  

=   4VQI FireRisk ErosionPr. DroughtRes. PlantCover
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3.5.4 Δείκτης της Ποιότητας Πολιτικών Διαχείρισης 

Όπως προαναφέρθηκε, οι χρήσεις γης ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση την κύρια χρήση 

προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας της διαχείρισης ή του βαθμού της ανθρώπινης 

δραστηριότητας που προκαλεί την πίεση (π.χ. η καλλιεργήσιμη γη, τα βοσκοτόπια). Χαμηλότερη 

πίεση δέχονται τα εδάφη που καλύπτονται από δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, πάρκα αναψυχής κ.λπ.. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη της Ποιότητας της Διαχείρισης (MQI) λαμβάνεται υπόψη η ένταση της 

χρήσης γης και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για την προστασία των εδαφών από την ερημοποίηση.  

Ο υπο-δείκτης έντασης της χρήσης γης (land use intensity) σχετίζεται με την εκμετάλλευση του 

εδάφους. Όσο εντονότερη είναι (άνθρωπος), τόσο αυξάνεται η τρωτότητα στην ερημοποίηση. Για τον 

υπολογισμό της παραμέτρου, γίνεται διαχωρισμός σε καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκοτόπους και 

φυσικές περιοχές. Οι τιμές που λαμβάνει η παράμετρος αυτή είναι 1.0 για χαμηλή, 1.5 για μέτρια και 

2.0 για υψηλή ένταση χρήσης γης.  

Ο δεύτερος υπο-δείκτης, δηλαδή οι πολιτικές (policies) που εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς 

όσον αφορά στη διαχείριση των εδαφών, στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι πολιτικές 

αυτές ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό, στον οποίο έχουν επιβληθεί για κάθε περίπτωση χρήσης 

γης. Αρχικά συλλέγονται οι πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες πολιτικές και, στη συνέχεια, 

αξιολογείται ο βαθμός υλοποίησης/ εφαρμογή. Όταν σε μια περιοχή η εφαρμογή των πολιτικών 

αφορά πάνω από το 75% της έκτασής της, ο υπο-δείκτης λαμβάνει την τιμή 1. Για ποσοστό 

εφαρμογής μεταξύ 25 και 75%, η τιμή του είναι 1.5 και, τέλος, όταν έχουμε ανεπαρκή εφαρμογή 

μέτρων, τότε ο υπο-δείκτης λαμβάνει την τιμή 2.0. Η εξίσωση που υπολογίζει τον MQI αποτυπώνεται 

στη ακόλουθη σχέση και οι κλάσεις του δείκτη στον ακόλουθο Πίνακα (3-24). 

 

Πίνακας 3-24. Τιμές του δείκτη της ποιότητας της ποιότητας της διαχείρισης. 

Κλάση  Περιγραφή  Τιμή δείκτη 

1  Υψηλή 1.0 – 1.25  

2  Μέτρια 1.26 – 1.50  

3  Χαμηλή > 1.51  

3.5.5 Υπολογισμός του Δείκτη ESA 

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αντιστοίχιση του φυσικού περιβάλλοντος με την ποιότητα του 

εδάφους, την ποιότητα του κλίματος, την ποιότητα της βλάστησης και τα ανθρωπογενή μέτρα που 

λαμβάνονται, ώστε να μειωθεί η τρωτότητα στο φαινόμενο της ερημοποίησης (ποιότητα 

διαχείρισης). Για τον ορισμό των διαφόρων τύπων των περιοχών που είναι ευάλωτες στην 

ερημοποίηση, εφαρμόζεται η ακόλουθη, στην οποία εμπεριέχονται και οι τέσσερις δείκτες. 

 

 

= 2MQI LandUseIntensity Policy

=   4ESA SQI CQI VQI MQI
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Οι κατηγορίες που έχει ο σύνθετος δείκτης είναι οκτώ και εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 3-25. 

Πίνακας 3-25. Τύποι και κλάσεις του δείκτη ESA. 

Τύπος Κατηγορία Κλάση του ESA  

Κρίσιμες C3  >1.53  
« C2  1.42-1.53  
« C1  1.38-1.41  
Ευαίσθητες  F3  1.33-1.37  
«  F2  1.27-1.32  
«  F1  1.23-1.26  
Δυνητικά ευαίσθητες P  1.17-1.22  
Μη απειλούμενες N  <1.17  
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4 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

4.1 Αποτελέσματα του AquaCrop 

Όπως περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια, οι περιοχές που αναλύθηκαν για την Αττική είναι: 

τα νησιά (Φιστίκι), για την Βόρειο-Ανατολική: ο Κάλαμος (Ελιά), για τη Δυτική: τα Μέγαρα 

(Αμπελώνες, Ελιές), η Οινόη για την Βόρειο-Δυτική που παρουσιάζει και το περισσότερο αγροτικό 

ενδιαφέρον (Βαμβάκι, Αμπελώνες, Ελιές, Πατάτα και Σιτάρι) και τέλος, η Παλλήνη για την Ανατολική 

(Αμπελώνες). Επιπλέον, τα κλιματικά δεδομένα εμφανίζονται στις ακόλουθες ενότητες (4.1 – 4.5) για 

τις επιλεγμένες χρονικές περιόδους, είναι 1981 – 2000, 2031 – 2050 (RCP4.5 και RCP8.5) και 2081 – 

2100 (RCP4.5 και RCP8.5). 

Επιπρόσθετα, η ποιότητα του νερού, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, οι παράγοντες καλλιέργειας 

και η διαχείριση παρέμειναν σταθερά και εφαρμόστηκε η ελλειμματική άρδευση κατά 80% για όλες, 

λόγω του ότι η αύξηση της παραγωγής των καλλιεργειών παρά την μείωση της ποσότητας νερού στην 

άρδευση και της τελικά παραγόμενης φυτικής βιομάζας, οφείλεται στην αύξηση της τιμής του δείκτη 

συγκομιδής (%) στην εξίσωση για τις περιόδους εφαρμογής. Σήμερα, η ποιότητα του νερού για την 

άρδευση μπορεί χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική και ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στο μέλλον. Η ρύπανση υπάρχει σε ορισμένα σημεία λόγω της υψηλής χρήσης 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και της διάθεσης λυμάτων σε περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο 

συνδεδεμένο σε μονάδα επεξεργασίας όπως η Ανατολική Αττική. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση 

μπορεί να βελτιωθεί λόγω του ότι μπορεί να υπάρξει ενημέρωση των αγροτών για την ορθή χρήση 

των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να δημιουργηθούν και να 

λειτουργήσουν μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ώστε να λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Όπως αναφέρθηκε 

και στην εισαγωγή, η Αττική τροφοδοτείται για τις αστικές κυρίως ανάγκες σε  νερό από τρεις 

ταμιευτήρες ωστόσο αν επαληθευθούν τα δυσμενέστερα σενάρια (RCP8.5) ενδέχεται να 

δημιουργηθούν προβλήματα στον εφοδιασμό του νερού, που προέρχεται βέβαια από άλλες 

υδρολογικές λεκάνες στην Δυτική Ελλάδα. Είναι κατανοητό ότι σοβαρότερες επιπτώσεις θα επέλθουν 

στους οριακούς τοπικούς υδατικούς πόρους και μέσω αυτών στην άρδευση των καλλιεργειών. Οι 

παρακάτω πίνακες 4-1 έως και 4-4 απεικονίζουν την κατάσταση των κλιματικών παραμέτρων στην 

Αττική σύμφωνα με τα σενάρια. 
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Πίνακας 4- 1. Κλιματικές Παράμετροι για την Αττική περίοδος: 1981 – 2000 

Περιοχή X Y Θμεγ. Θμέση Θελαχ. Βροχή 
Σχετ. 

Υγρ. 
Άνεμος Ακτινοβολία Εξατ/νοη 

Μονάδες WGS 84 oC oC oC mm/year % m/s MJ/m2m mm/year 

Αίγινα 23.50 37.75 21.07 16.44 11.68 279.55 63.74 4.30 19.30 1396.63 

Κάλαμος 23.88 38.27 19.99 15.22 10.47 368.72 65.19 4.32 19.31 1368.54 

Μέγαρα 23.30 38.01 20.31 15.40 10.76 406.57 63.31 4.37 19.36 1404.83 

Οινόη 23.41 38.17 19.12 14.22 9.47 481.41 65.35 4.72 19.26 1355.94 

Παλλήνη 23.91 37.94 20.31 15.72 11.12 411.96 64.46 4.59 19.30 1385.80 

 

Πίνακας 4- 2. Κλιματικές Παράμετροι για την Αττική περίοδος: 2031 – 2050 σενάριο RCP4.5 

Περιοχή X Y Θμεγ. Θμέση Θελαχ. Βροχή 
Σχετ. 
Υγρ. 

Άνεμος Ακτινοβολία 
Εξατ/νο

η 

Μονάδες WGS 84 oC oC oC mm/year % m/s MJ/m2m 
mm/yea

r 

Αίγινα 23.50 37.75 22.67 18.05 13.23 260.72 62.32 4.36 19.36 1444.62 

Κάλαμος 23.88 38.27 21.49 11.95 16.75 344.57 63.63 4.42 19.32 1416.16 

Μέγαρα 23.30 38.01 21.82 16.93 12.23 423.74 62.14 4.37 19.36 1449.36 

Οινόη 23.41 38.17 20.63 15.74 10.93 474.44 64.04 4.81 19.28 1402.39 

Παλλήνη 23.91 37.94 21.79 17.22 12.58 385.77 63.07 4.69 19.31 1431.93 

Πίνακας 4- 3. Κλιματικές Παράμετροι για την Αττική περίοδος: 2031 – 2050 σενάριο RCP8.5 

Περιοχή X Y Θμεγ. Θμέση Θελαχ. Βροχή 
Σχετ. 
Υγρ. 

Άνεμο
ς 

Ακτινοβολί
α 

Εξατ/νοη 

Μονάδες WGS 84 oC oC oC mm/year % m/s MJ/m2m mm/year 

Αίγινα 23.50 37.75 22.70 18.07 13.29 239.15 61.52 4.36 19.37 1458.57 

Κάλαμος 23.88 38.27 21.50 16.76 12.01 339.00 63.11 4.38 19.34 1429.04 

Μέγαρα 23.30 38.01 21.90 16.98 12.33 379.24 61.07 4.48 19.39 1468.35 

Οινόη 23.41 38.17 20.70 15.77 10.98 428.80 62.97 4.79 19.31 1423.12 

Παλλήνη 23.91 37.94 21.85 17.25 12.63 354.62 62.22 4.67 19.34 1448.40 

Πίνακας 4- 4. Κλιματικοί Παράμετροι για την Αττική περίοδος: 2081 – 2100 σενάριο RCP4.5 

Περιοχή X Y Θμεγ. Θμέση Θελαχ. Βροχή 
Σχετ. 
Υγρ. 

Άνεμο
ς 

Ακτινοβολί
α 

Εξατ/νοη 

Μονάδες WGS 84 oC oC oC mm/year % m/s MJ/m2m mm/year 

Αίγινα 23.50 37.75 23.14 18.57 13.77 228.73 61.40 4.41 19.36 1463.83 

Κάλαμος 23.88 38.27 21.80 17.14 12.38 318.60 63.52 4.44 85.24 1424.25 

Μέγαρα 23.30 38.01 22.26 17.40 12.74 386.43 61.58 4.37 19.38 1464.37 

Οινόη 23.41 38.17 21.00 16.15 11.37 428.62 63.71 4.85 19.28 1414.16 

Παλλήνη 23.91 37.94 21.79 17.22 12.58 385.77 63.07 4.69 19.31 1431.93 

Παρακάτω στις Εικόνες 4.1, έως και 4-5 παρατίθενται τα γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους 

όπως η θερμοκρασία (μέγιστη, ελάχιστη και μέση), η βροχόπτωση, η μέση σχετική υγρασία, η μέση 

ταχύτητα του ανέμου η ακτινοβολία και η εκτιμώμενη εξατμισοδιαπνόη για τις περιοχές της Αττικής. 
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Εικόνα 4- 1 Γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους και την Εξατμισοδιαπνοή για την Αίγινα 1981 – 
2000. 

 

Εικόνα 4- 2 Γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους και την Εξατμισοδιαπνοή για τον Κάλαμο 1981 – 

2000. 
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Εικόνα 4- 3 Γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους και την Εξατμισοδιαπνοή για τα Μέγαρα 1981 – 2000. 

 

 

 

Εικόνα 4- 4 Γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους και την Εξατμισοδιαπνοή για την Οινόη 1981 – 2000. 
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Εικόνα 4- 5 Γραφήματα με τις κλιματικές παραμέτρους και την Εξατμισοδιαπνοή για την Παλλήνη 1981 – 

2000. 
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4.1.1 Αμπελοκαλλιέργειες 

Το αμπέλι είναι αγγειόσπερμο φυτό, πολυετές και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει 

πολλαπλές διακλαδώσεις και αρκετούς βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των ξυλωδών τμημάτων 

βγαίνει σε λωρίδες και αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του χρόνου γίνονται ξυλώδεις 

βραχίονες που ονομάζονται βέργες, κληματόβεργες ή κληματίδες. Ο πολλαπλασιασμός των 

κλημάτων γίνεται με τις κληματόβεργες και με δύο τρόπους: με μόσχευμα ή με εμβολιασμό. Στην 

περίπτωση του μοσχεύματος λαμβάνεται κληματόβεργα από κλίμα μέσης ηλικίας. Θα πρέπει 

οπωσδήποτε η κληματόβεργα να έχει μάτια και στο κάτω και στο πάνω μέρος της. Η θερμοκρασία 

που είναι ευνοϊκή για τη ριζοβόληση είναι από 23-29 βαθμούς οC.  

Καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του, το σταφύλι, ενώ τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στη 

μαγειρική. Ο καρπός του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γλυκίσματα, είτε για την παραγωγή 

σταφίδων, κρασιού, άλλων οινοπνευματωδών ποτών όπως το τσίπουρο και τελικά οινοπνεύματος 

(αιθανόλης). Τα αμμοχαλικώδη ελαφράς σύστασης και μέτριας γονιμότητας εδάφη, προσφέρονται 

για ποιοτική αμπελουργία. Στα εδάφη αυτά εξασφαλίζεται καλή στράγγιση, γίνεται καλός 

εφοδιασμός τους με επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών, 

ζεσταίνονται καλύτερα, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και 

πρωίμηση της ωρίμανσης της παραγωγής. Το pΗ του εδάφους, που θεωρείται κατάλληλο για την 

καλλιέργεια της αμπέλου, κυμαίνεται από 6.5-7.5. Η καλλιέργεια της αμπέλου αναπτύσσεται 

ικανοποιητικά και σε εδάφη που έχουν pΗ εκτός των παραπάνω ορίων. Το αμπέλι είναι ένα φυτό 

που δεν αγαπάει ούτε το υπερβολικό κρύο αλλά ούτε και τις πολύ ζεστές, υγρές συνθήκες. Η 

θερμοκρασία είναι απαραίτητη για την κανονική βλάστηση του αμπελιού και επιδρά στη σύνθεση 

του γλεύκους και στην συνέχεια στην παραγωγή κρασιών ποιότητας. Η βλάστηση επιτυγχάνεται 

στους 12-18oC, η άνθηση στους 20-22oC και από την ανθοφορία έως την αλλαγή χρώματος η 

θερμοκρασία οφείλει να κυμαίνεται στους 22-26oC. Από την αλλαγή χρωματισμού των ρωγών έως 

την ωρίμανση η θερμοκρασία κυμαίνεται 20-24oC. Από την έναρξη έως τη λήξη του τρυγητού 18 -

22oC. Το φως είναι ο βασικότερος παράγοντας που επιδρά στο σχηματισμό υδατανθράκων στα 

φύλλα και επηρεάζει τη σύνθεση του σταφυλιού. Το ευρωπαϊκό αμπέλι αντέχει στη ξηρασία και 

μπορεί να βλαστήσει σε περιφέρειες όπου το ετήσιο ύψος βροχής δεν υπερβαίνει τα 200 mm. Οι 

άνεμοι είναι ωφέλιμοι κατά την άνθηση (επικονίαση γονιμοποίηση), αλλά οι δυνατοί άνεμοι γίνονται 

επικίνδυνοι γιατί σπάζουν τους βλαστούς και τους βότρεις. Οι κυριότερες ασθένειες και εχθροί του 

αμπελιού είναι οι μυκητολογικές ασθένειες όπως ο Περονόσπορος, το Ωίδιο, η Ίσκα και η Φώμοψη. 

Ενώ οι εντομολογικές προσβολές είναι η Ευδεμίδα, οι Κοινοί Θρίπες, ο Θρίπας Καλιφόρνιας, ο 

Ψευδόκοκκος και η Μύγα Μεσογείου. 

Οι κύριες περιοχές τους στην Αττική είναι τα Μέγαρα – Δυτική Αττική, η Οινόη – Βόρειο-Δυτική και η 

Παλλήνη – Ανατολική Αττική. Βάση των κλιματικών δεδομένων έγινε η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

για την περίοδο 1981 – 2000 με τις μελλοντικές 2031 – 2050 (RCP4.5 και 8.5) και 2081 – 2100 (RCP4.5 

και 8.5). Στο παρακάτω πίνακα 4-5 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των 

αναφερόμενων περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες νερού αλλά και την παραγωγή των 

σταφυλιών.  
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Πίνακας 4- 5. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για το Αμπέλι από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Περιοχή Περίοδο 
Ημερομηνία 
σποράς / 
μεταφύτευσης 

Τέλος 
βλαστικής 
περιόδου 

Βροχή (mm) ETo (mm) 

Άρδευση  

80% 

(mm) 

Παραγωγή 

(ton/ha) 

Μέγαρα 

1981–2000  10 Μαρ 10 Σεπ 

108 1,054 65 6.234 

Οινόη 136 981 43 6.825 

Παλλήνη 104 1,012 58 6.798 

Μέγαρα 
2031–2050 
RCP4.5 

10 Μαρ 10 Σεπ 

89 1,058 69 6.129 

Οινόη 132 1,018 48 6.771 

Παλλήνη 91 1,032 60 6.699 

Μέγαρα 
2031–2050 
RCP8.5 

10 Μαρ 10 Σεπ 

70 1,069 71 6.092 

Οινόη 98 1,042 50 6.681 

Παλλήνη 69 1,053 62 6.587 

Μέγαρα 
2081–2100 
RCP4.5 

10 Μαρ 10 Σεπ 

78 1,066 72 6.108 

Οινόη 114 1,151 51 6.712 

Παλλήνη 88 1,155 62 6.632 

Μέγαρα 
2081–2100 
RCP8.5 

10 Μαρ 10 Σεπ 

88 1,272 82 6.001 

Οινόη 58 1,122 65 6.564 

Παλλήνη 41 1,125 67 6.579 

4.1.2 Βαμβάκι 

Το καλλιεργούμενο βαμβάκι είναι φυτό ετήσιο. Αποτελεί το κορυφαίο αγροβιομηχανικό προϊόν της 

Ελλάδας. Το βαμβάκι καλλιεργείται για την παραγωγή ινών για τη χρήση τους στην υφαντουργία. 

Συγκομίζεται σύσπορο και μετά ακολουθεί διαχωρισμός των σπόρων από τις ίνες. Οι ίνες 

επεξεργάζονται περαιτέρω ανάλογα με το είδος του υφάσματος που θα παραχθεί και κατόπιν 

υφαίνονται. Θεωρείται σημαντικό και εξαγώγιμο προϊόν για τη χώρα μας και συμπεριλαμβάνεται 

στα λεγόμενα βιομηχανικά φυτά. Γενικά ευδοκιμεί σε περιοχές όπου η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται 

μεταξύ 24 - 25oC, γι’ αυτό στα εύκρατα κλίματα υποφέρει στην αρχή και στο τέλος του βιολογικού 

του κύκλου. Σε χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρείται διακοπή της ανάπτυξης ενώ σε υψηλές εκτός 

από την ανάσχεση της ανάπτυξης παρατηρείται πτώση καρυδιών και χτενιών. Η άριστη θερμοκρασία 

φυτρώματος είναι 30 - 34oC, η μέγιστη 40oC, και η ελάχιστη 14oC. Στους 20 - 30oC ο σπόρος χρειάζεται 

8 - 10 ημέρες για να βλαστήσει, ενώ στους 15oC χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο. Το βαμβάκι 

αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε περιοχές με ζεστό καλοκαίρι, χωρίς βροχές, με μικρές διακυμάνσεις 

θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, μεγάλη ηλιοφάνεια, υψηλή εδαφική υγρασία και με φθινόπωρο ξηρό και θερµό, ώστε να 

ωριµάσουν κανονικά τα καρύδια. Επίσης, μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών. 

Σπάνια αποκλείεται η καλλιέργειά του για λόγους ακαταλληλότητας εδάφους. Η χαµηλή σύσταση 

του εδάφους εκτός από τη συμβολή της στη γονιμότητα να αποβεί κάποτε και περιοριστικός 

παράγοντας αν η περιεκτικότητα σε ορισμένα συστατικά υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. ∆εν μπορεί 

να ευδοκιμεί σε παθογενή αλκαλικά ή όξινα εδάφη. Το κατάλληλο pH είναι 7 και 8 μπορεί όμως να 

καλλιεργηθεί και μεταξύ 5,5 - 8,5. ∆εν αποδίδει ικανοποιητικά σε συνεκτικά εδάφη πολύ υγρά που 

δεν στραγγίζουν εύκολα. 
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Οι σημαντικότερες ασθένειες του βαµβακιού οφείλονται σε μύκητες και βακτήρια. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι: η Βερτισιλλίωση, η Αλτεναρίωση και η Βακτηρίωση. Ενώ, οι 

σημαντικότεροι εχθροί του βαμβακιού είναι η Αφίδα, η Αλευρώδης, η Καραφατμέ, ο Θρίπας, ο Κοινός 

τετράνυχος, το Πράσινο σκουλήκι, το Ρόδινο σκουλήκι, οι Σιδηροσκώληκες, τα Σποντόπτερα και ο 

Λύγκος. Στο πίνακα 4-6 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των αναφερόμενων 

περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες νερού αλλά και την παραγωγή του βαμβακιού. 

Πίνακας 4- 6. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για το Βαμβάκι από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Περιοχή Περίοδο 

Ημερομηνία 

σποράς / 

μεταφύτευσης 

Τέλος 

βλαστικής 

περιόδου 

Βροχή 

(mm) 

ETo 

(mm) 

Άρδευση 

80% 

(mm) 

Παραγωγή 

(ton/ha) 

Οινόη 

1981–2000  

10 Μαρ 10 Σεπ 

136 981 628 4.858 

2031–2050 

RCP4.5 
132 1,018 659 4.820 

2031–2050 

RCP8.5 
98 1,042 669 4.756 

2081–2100 

RCP4.5 
114 1,151 668 4.778 

2081–2100 

RCP8.5 
58 1,122 699 4.672 

4.1.3 Ελιά 

Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 87,21% των δενδρωδών καλλιεργειών. Η 

Ελλάδα είναι τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, µετά την Ισπανία και την Ιταλία. Παγκοσµίως 

η Ελλάδα είναι πρώτη στην παραγωγή μαύρων ελιών και τρίτη στην παραγωγή ελαιόλαδου. Στο 

έδαφός της καλλιεργούνται περισσότερα από 132 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα, από τα οποία 

παράγονται περίπου 350.000 τόνοι ελαιολάδου ετησίως, εκ των οποίων το 82% ανήκει στην 

κατηγορία εξαιρετικά παρθένο. Επίσης, καλλιεργούνται περίπου 21 εκατομμύρια δέντρα για την 

παραγωγή επιτραπέζιων ελαιών. Οι σηµερινές ποικιλίες της ελιάς προήλθαν από τα δέντρα της 

αγριελιάς με επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών από τον άνθρωπο, με την πάροδο του 

χρόνου και με την επίδραση διαφορετικών συνθηκών του περιβάλλοντος. Για την διάκριση των 

ποικιλιών έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα χαρακτηριστικά όπως μορφολογικά: φύλλα, άνθη, καρποί, 

πυρήνας και παραγωγικά χαρακτηριστικά όπως: απόδοση ανά δέντρο ή ανά στρέµµα κ.α. Ακόμη 

μπορούμε να τις διακρίνουμε σε ελαιοποιήσιμες, επιτραπέζιες και ποικιλίες διπλής χρήσεως. Στον 

παρακάτω πίνακα 4-7 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των αναφερόμενων 

περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες νερού αλλά και την παραγωγή των ελαιοδένδρων. 

Πίνακας 4- 7. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για την Ελιά από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 
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Περιοχή Περίοδο 
Ημερομηνία 
σποράς / 
μεταφύτευσης 

Τέλος 
βλαστικής 
περιόδου 

Βροχή 
(mm) 

ETo (mm) 
Άρδευση  

80% 
(mm) 

Παραγωγή 
(ton/ha) 

Κάλαμος 

1981–2000  22 Μαρ 29 Δεκ 

209 1,316 182 2.088 

Μέγαρα 289 1,117 170 2.123 

Οινόη 275 1,101 156 2.078 

Κάλαμος 
2031–2050 
RCP4.5 

22 Μαρ 29 Δεκ 

214 1,223 178 2.034 

Μέγαρα 271 1,214 174 2.112 

Οινόη 238 1,178 164 2.068 

Κάλαμος 
2031–2050 
RCP8.5 

22 Μαρ 29 Δεκ 

192 1,240 181 2.075 

Μέγαρα 232 1,232 176 2.103 

Οινόη 232 1,217 166 2.055 

Κάλαμος 
2081–2100 
RCP4.5 

22 Μαρ 29 Δεκ 

184 1,229 183 2.065 

Μέγαρα 228 1,269 175 2.094 

Οινόη 228 1,264 166 2.047 

Κάλαμος 
2081–2100 
RCP8.5 

22 Μαρ 29 Δεκ 

150 1,321 196 2.007 

Μέγαρα 206 1,354 176 2.067 

Οινόη 204 1,324 168 2.023 

4.1.4 Πατάτα 

Για την καλλιέργεια της πατάτας απαιτείται καλή κατεργασία του εδάφους, έτσι ώστε να 

διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και των 

κονδύλων. Το έδαφος θα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγµένο από πέτρες, ζιζάνια, υπολείµµατα 

προηγούµενων καλλιεργειών και καλά οργωµένο. Πριν τη σπορά θα πρέπει να γίνει εδαφοανάλυση 

για τον προσδιορισµό των θρεπτικών στοιχείων που έχει ανάγκη το έδαφος. Στη συνέχεια, αν 

πρόκειται για εαρινή καλλιέργεια συστήνεται µια βαθιά άροση 30-40 cm το φθινόπωρο, ή το 

καλοκαίρι, αν πρόκειται για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Πριν τη θερινή άροση, καλό θα ήταν να γίνει 

καλή άρδευση. Έπειτα ακολουθεί µια δεύτερη άροση, όπου γίνεται η ενσωµάτωση των λιπασµάτων, 

γίνεται σβάρνισµα, φρεζάρισµα, ψιλοχωµάτισµα και ισοπέδωσή του έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

σβωλοποίηση και να διαµορφωθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. Στο παρακάτω πίνακα 4-8 εμφανίζονται 

τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των αναφερόμενων περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες 

νερού αλλά και την παραγωγή των της πατάτας. 

Πίνακας 4- 8. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για την πατάτα από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Περιοχή Περίοδο 

Ημερομηνία 
σποράς / 
μεταφύτευση
ς 

Τέλος 
βλαστικής 
περιόδου 

Βροχή 
(mm) 

ETo 
(mm) 

Άρδευση  
80% 

(mm) 

Παραγωγή 
(ton/ha) 

Οινόη 

1981–2000  

16-Μαρ 14-Ιουλ 

119 692 543 11.251 

2031–2050 
RCP4.5 

116 735 580 10.576 

2031–2050 
RCP8.5 

86 735 610 10.537 
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Περιοχή Περίοδο 

Ημερομηνία 
σποράς / 
μεταφύτευση
ς 

Τέλος 
βλαστικής 
περιόδου 

Βροχή 
(mm) 

ETo 
(mm) 

Άρδευση  
80% 

(mm) 

Παραγωγή 
(ton/ha) 

2081–2100 
RCP4.5 

99 812 675 10.015 

2081–2100 
RCP8.5 

51 792 699 9.945 

4.1.5 Σίτος 

Ο σίτος (σιτάρι) είναι το φυτό που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση σε όλο τον 

κόσμο και αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου. Στην Ελλάδα το σιτάρι καλύπτει το 25% 

των καλλιεργούμενων εκτάσεων, δηλαδή περίπου 10 εκ. στρέμματα. Η προετοιμασία του εδάφους 

πρέπει να γίνεται στο ρώγο του γιατί έτσι εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες υγρασίας 

και αερισμού για το φύτρωμα του σπόρου. Ο σπόρος σποράς του σιταριού θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος, δηλαδή να είναι γνωστή εγκεκριμένη ποικιλία, να έχει απολυμανθεί, να έχει καλή 

φυτρωτική ικανότητα και να μην έχει προσμίξεις από σπόρους ζιζανίων που αποτελούν το βασικό 

εχθρό της καλλιέργειας. Το βάθος σποράς είναι 3-5 εκατοστά, με 20 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. Πολύ 

σημαντική είναι η ομοιόμορφη κατανομή του σπόρου κατά μήκος των γραμμών σποράς. Επίσης, η 

σπορά θα πρέπει να γίνει σχεδόν αμέσως μετά την προετοιμασία του χωραφιού για να υπάρχει 

αρκετή υγρασία για τη βλάστησή του και να αποφύγουμε την γρήγορη ανάπτυξη ζιζανίων. Οι πιο 

σημαντικοί εχθροί του σιταριού είναι τα ζιζάνια που κατατάσσονται σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα 

και καταπολεμούνται με ειδικά εκλεκτικά σκευάσματα φυτοπροστασίας Στο πίνακα 4-9 εμφανίζονται 

τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των αναφερόμενων περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες 

νερού αλλά και την παραγωγή του σίτου.  

Πίνακας 4- 9. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για τον σίτο από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Περιοχή Περίοδο 

Ημερομηνία 

σποράς / 

μεταφύτευση

ς 

Τέλος 

βλαστικής 

περιόδου 

Βροχή 

(mm) 

ETo 

(mm) 

Άρδευση  

80% 

(mm) 

Παραγωγή 

(ton/ha) 

Οινόη 

1981–2000  

17-Φεβ 1-Σεπ 

182 1,054 779 9.618 

2031–2050 

RCP4.5 
194 1,084 783 9.607 

2031–2050 

RCP8.5 
149 1,078 802 9.587 

2081–2100 

RCP4.5 
163 1,187 789 9.596 

2081–2100 

RCP8.5 
98 1,118 821 9.497 

4.1.1 Φιστίκι 

Η πρώτη αναφορά στη φιστικιά στην αρχαία ελληνική γραμματεία θεωρείται ότι έγινε τον 4ο και 3ο 

αιώνα π.Χ. από τον Θεόφραστο. Αν και τα φιστίκια ήταν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες και 
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εκτιμώνται για τη γεύση τους, δεν γνωρίζουμε σήμερα το χρόνο εισαγωγής και καλλιέργειας της 

φιστικιάς στην Ελλάδα. Στο τέλος του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε η πρώτη φυτεία φιστικιάς στην 

Αίγινα σε ένα κτήμα και στη συνέχεια η καλλιέργεια του δένδρου αυτού διαδόθηκε στο νησί. Το 

περίφημο φιστίκι Αιγίνης έχει χαρακτηριστεί προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

(ΠΟΠ) από την ΕΕ. Σήμερα, η φιστικιά αποτελεί μία μικρή καλλιέργεια για την Ελλάδα παρ’ όλο που 

η έκταση που καταλαμβάνει έχει πολύ αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ένα καρποφόρο 

δένδρο με μικρές απαιτήσεις ως προς το έδαφος και το κλίμα και θεωρείται από τους πιο εύγευστους 

καρπούς. Στο παρακάτω πίνακα 4-10 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές των 

αναφερόμενων περιόδων των σεναρίων για την ανάγκες νερού αλλά και την παραγωγή των 

φιστικιών. 

Πίνακας 4- 10. Προσομοιωμένα αποτέλεσμα για την φιστικιά από το AquaCrop για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Περιοχή Περίοδο 

Ημερομηνία 
σποράς / 
μεταφύτευσ
ης 

Τέλος 
βλαστικής 
περιόδου 

Βροχή (mm) 
ETo 

(mm) 

Άρδευση  
80% 

(mm) 

Παραγωγή 
(ton/ha) 

Αίγινα 

1981–2000  

6-Μαρ 14-Σεπ 

75 1,109 152 2.954 

2031–2050 
RCP4.5 

79 1,152 160 2.951 

2031–2050 
RCP8.5 

58 1,163 165 2.948 

2081–2100 
RCP4.5 

66 1,167 164 2.950 

2081–2100 
RCP8.5 

33 1,239 177 2.938 

4.2 Ανάλυση Ξηρασιών  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν το φαινόμενο της ξηρασίας στο χρονικό 

διάστημα που εμφανίζεται και δημιουργούν άλλοτε μικρά και άλλοτε σοβαρά προβλήματα στο 

σύστημα. Είναι εύλογο ότι μπορεί κάποιος να οδηγηθεί ότι το φαινόμενο αυτό είναι μία ανωμαλία 

του κλίματος ή αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών ή μεταβολών. Όμως θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σαν ένα φαινόμενο που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ο άνθρωπος από τη φύση 

του, όταν εμφανίζεται μία διαφοροποίηση έστω και παροδική στο περιβάλλον στο οποίο βιώνει, τότε 

ανατρέχει στα αίτια που το δημιούργησαν, στη λύση και στη συνέχεια στην επιστημονική λύση του 

προβλήματος. Το πρόβλημα της ξηρασίας δεν θα πάψει να υφίσταται όμως, και για να οχυρωθούμε 

απέναντι σε αυτό πρέπει να εφαρμοστούν τρόποι πρόγνωσης και τρόποι αντιμετώπισης του που 

εμπεριέχονται στη διαχείριση του σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι πολιτικές που θα εφαρμόζονται 

δεν θα πρέπει να είναι πολιτικές της στιγμής ή πολιτικές υπό πίεση αλλά να στηρίζονται στην γνώση 

και την επιστημονική τεκμηρίωση. Ο φορέας διαχείρισης πρέπει ανάλογα με την κατάσταση που 

υπάρχει να δίνει προτάσεις – συμβουλές - διαταγές στην περιοχή που υποφέρει. 

Το μεγάλο πρόβλημα του φαινομένου αυτού είναι η ποσοτικοποίησή του, δηλαδή δεν υπάρχει κοινή 

μονάδα μέτρησης. Για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκαν οι διάφοροι δείκτες με πιο 

διαδεδομένο τον SPΙ. Οι δείκτες παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαχείριση των ξηρασιών σε μια περιοχή. 

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε ο SPI 6 και ο SPI 12 δηλαδή με χρονικό βήμα έξι και δώδεκα 

μηνών αντίστοιχα για την αποτύπωση των ξηρασιών. Αυτή η επιλογή εφαρμόστηκε για τον απλό λόγο 
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ότι στην ελληνική επικράτεια οι βροχοπτώσεις σημειώνονται στο χρονικό διάστημα Οκτώβριος – 

Μάρτιος  το οποίο αντιπροσωπεύει ο SPI 6, ενώ υπάρχει βέβαια και η επαναπλήρωση των υπογείων 

υδροφορέων που αντιπροσωπεύονται από τον SPI 12. Μελετώντας τα αποτελέσματα του δείκτη που 

προέκυψαν παρατηρείται ότι στην περίοδο 1981 - 2000 εμφανίζονται οι σημαντικότερες ξηρασίες. 

4.2.1 Περίοδος 1981 – 2000 

Η ξηρασία της περιόδου 1989 – 1994 σύμφωνα με τους δείκτες ήταν η χειρότερη τόσο στην 

συγκεκριμένη περίοδο όσο και έχει καταγραφεί διαχρονικά. Εμφανίζεται μια αναμενόμενη 

καθυστέρηση στο πέρας του φαινομένου για το λόγο ότι ο δείκτης με δωδεκάμηνο βήμα λαμβάνει 

υπόψη περισσότερες τιμές βροχόπτωσης. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι όταν εμφανίζεται το 

φαινόμενο αυτό δεν υφίσταται ούτε καν η πιθανότητα, να μείνει ανεπηρέαστο κάποιο μέρος της 

περιφέρειας Αττικής. Επίσης, οι χρονοσειρές των δεικτών εμφανίζουν και την μικρότερη περίοδο 

ξηρασίας πού σημειώθηκε το έτος 2000 (Εικόνα 4.6). 

 

 

Εικόνα 4- 6. Γράφημα του δείκτη ξηρασίας SPI με χρονική κλίμακα 6 και 12 μηνών για την περίοδο 2081-

2000. 
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4.2.2 Περίοδος 2031 – 2050  

Οι προβαλλόμενες μελλοντικές χρονοσειρές του SPI 6 και 12, που προκύπτουν από τις υποθέσεις των 

σεναρίων RCP4.5 και RCP8.5 αποτυπώνουν διαφορετικές συνθήκες για αυτήν την χρονική περίοδο 

(Εικόνες 4-7 και 4-8). Συγκεκριμένα, το RCP4.5 προβάλλει σαν χειρότερη σειρά ξηρασιών τα έτη 2036 

ως το 2041, ενώ το RCP8.5 προβάλλει σαν χειρότερα έτη ξηρασίας από το 2042 ως το 2046. Αυτό 

οφείλεται στην εγγενή αβεβαιότητα των δημιουργηθέντων σεναρίων, καθώς αποτελούνται από 

τεχνητά υποθετικά δεδομένα, αβεβαιότητα, που μεταφέρεται βέβαια και στα αποτελέσματά τους. 

Είναι κατανοητό ότι στην περίπτωση που επαληθευθεί οποιαδήποτε από τα παραπάνω σενάρια,  θα 

δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στους υπόγειους υδροφόρους, δηλαδή θα επηρεασθούν οι 

διαθέσιμες ποσότητες νερού για την άρδευση των καλλιεργειών του νομού Αττικής.  

 

Εικόνα 4- 7. Γράφημα του δείκτη ξηρασίας SPI με χρονική κλίμακα 6 και 12 μηνών για την περίοδο 2031-

2050 για RCP4.5. 
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Εικόνα 4- 8. Γράφημα του δείκτη ξηρασίας SPI με χρονική κλίμακα 6 και 12 μηνών για την περίοδο 2031-

2050 για RCP8.5. 

4.2.3 Περίοδος 2081 – 2100 

Για την εξεταζόμενη περίοδο τα δύο σενάρια δείχνουν ότι θα εμφανίζονται συχνότερα ξηρασίες και 

με μεγαλύτερες διάρκειες (Εικόνες 4-9 και 4-10). Εντονότερα τα μελλοντικά φαινόμενα προβάλλονται 

στο σενάριο RCP8.5 όπως εμφανίζουν τα διαγράμματα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι αγρότες στις σοβαρές ελλείψεις νερού θα πρέπει να 

υιοθετήσουν τις προτάσεις των ειδικών όπως γεωργία ακριβείας, ελαχιστοποίηση των απωλειών, 

εγκατάσταση αισθητήρων αλλά και αγρο-μετεωρολογκών σταθμών. Επιπρόσθετα, η τεχνολογική 

ανάπτυξη μπορεί να προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους στις καλλιεργητικές πρακτικές. 
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Εικόνα 4- 9. Γράφημα του δείκτη ξηρασίας SPI με χρονική κλίμακα 6 και 12 μηνών για την περίοδο 2081-

2100 για RCP4.5. 
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Εικόνα 4- 10. Γράφημα του δείκτη ξηρασίας SPI με χρονική κλίμακα 6 και 12 μηνών για την περίοδο 2081-

2100 για RCP8.5. 

4.3 Ανάλυση της Τρωτότητας στη Ξηρασία 

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων ξηρασίας, η ανάπτυξη στρατηγικής και ενός Σχεδίου 

Αντιμετώπισης (Master Plan) των φαινομένων αυτών συστήνεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για 

τη βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης και ανταπόκρισης των κρατικών μηχανισμών. Οι στόχοι της 

πολιτικής δείχνουν τον σκοπό στους λήπτες των αποφάσεων για την αξιολόγηση, το μετριασμό, και 

τα προγράμματα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Οι στόχοι ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης είναι πιο 

συγκεκριμένοι και προσανατολισμένοι για δράση. Η ομοφωνία μεταξύ του κράτους, των κρατικών 

υπηρεσιών και των ομάδων ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος 

της διαδικασίας. Ο σύνθετος δείκτης SDVI μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση μιας 

ξηρασίας και, συνεπώς, στην επίτευξη αυτού του στόχου. Στην  παρακάτω Εικόνα 4-11 εμφανίζονται 

τα αποτελέσματα από τις μέσες τιμές SDVI της περιόδου 1981-2000. Από τον χάρτη παρατηρείται ότι 

οι περιοχές του ΘρΙασίου, των Μεγάρων, των Μεσογείων , του Καλάμου έχουν ήδη μεγάλη 

τρωτότητα στην ξηρασία και αν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν θα συνεχίσουν να έχουν. Δεν 

επεχειρήθη περαιτέρω πρόβλεψη της τρωτότητας στις ξηρασίες, γιατί όπως έχει αποδειχθεί 

χρησιμοποιώντας ακόμη και το πλέον ισχυρά γνωστά γεω-στατιστικά μοντέλα, δεν μπορεί να υπάρξει 

αξιόπιστη πρόγνωση της ξηρασίας πέραν των δύο-τριών ετών, λόγω της πολυπαρογοντικότητας του 
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φαινομένου και των σημαντικών προσκοπτουσών αβεβαιοτήτων όπως έχουν. μελετηθεί μέχρι 

στιγμής [109]. 

 

Εικόνα 4- 11. Τρωτότητα στη Ξηρασία (δείκτης SDVI) στην Αττική (1981 – 2000). 

Έπειτα από τις διάφορες εφαρμογές του SDVI σε χρονικό, χωρικό και στατιστικό επίπεδο τα γενικά 

χαρακτηριστικά που εξάγονται για τις περιοχές εφαρμογής είναι τα εξής: 

• Σύμφωνα με τους SPI και SDVI η ξηρασία από το 1988 έως και το 1993, ήταν η μεγαλύτερη 

περίοδος ξηρασίας που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα και έχει αποτυπωθεί στη 
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βιβλιογραφία, καθώς τον Οκτώβριο του 1990 η Αθήνα είχε διαθέσιμα υδατικά αποθέματα 

που ικανοποιούσαν τη ζήτηση για διάστημα μόνο πενήντα έξι ημερών [42,47,49,56,101]. 

• Σύμφωνα με τον SDVI, η τρωτότητα στην ξηρασία τον Οκτώβριο του 1990 ήταν μεγαλύτερη 

σε σχέση με όλους τους άλλους μήνες του ίδιου έτους ή άλλων ετών. 

4.4 Ανάλυση της Τρωτότητας στην Ερημοποίηση 

Ο Ελληνικός χώρος εμφανίζεται υποβαθμισμένος με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν σημαντική 

τρωτότητα στην ερημοποίηση. Οι περιοχές υψηλής τρωτότητας στην ερημοποίηση είναι πρακτικά 

όλη η χώρα, συγκεκριμένα η Δυτική Στερεά Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, η 

Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Δυτική Λέσβος η Εύβοια και μέρος της Ηπείρου, της 

Θεσσαλίας και της Θράκης [76,102]. Η εξεταζόμενη περίοδος για την εφαρμογή στην Ελλάδα είναι 

από τον Ιανουάριο του 1981 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000. Η συγκεκριμένη περίοδος, στην οποία 

υπήρξαν διάφορες αλλαγές, όπως η αύξηση των καλλιεργούμενων γαιών στην αγροτική κατανομή, 

και σημειώθηκε ως η ξηρότερη περίοδος των τελευταίων 100 χρόνων (κυρίως το διάστημα από το 

1988 έως και το 1993). Συν τοις άλλης, παρουσιάστηκε αύξηση της ζήτησης στην άρδευση λόγω της 

αύξησης των καλλιεργειών και της εντατικοποίησης της γεωργίας. Όλα αυτά συνηγόρησαν στη 

δημιουργία υποδομών στους υδατικούς πόρους (φράγματα, αναβαθμούς, λιμνοδεξαμενές κ.λπ.). 

Ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν τη δεκαετία 1986-1995 

ανέρχονται στα 520,000 στρέμματα. Όλα τα παραπάνω, αλλά και άλλες δράσεις, τείνουν να 

επιβαρύνουν τα εδάφη.  

Η ερημοποίηση και η συνεπακόλουθη διάβρωση των ελληνικών γαιών είναι ένα φαινόμενο που 

συνεχίζεται περίπου επί τρεις χιλιετίες και αφορά στην εξάντληση της παραγωγικότητας των εδαφών 

και των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων. Η ακραία αυτή υποβάθμιση των δύο σπουδαίων αυτών 

πόρων συμβαίνει στη ζώνη εξάπλωσης της ελιάς και έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερο του 20% της 

συνολικής της έκτασης. Οι απειλούμενες από την ερημοποίηση περιοχές ανέρχονται στο 30% της 

συνολικής έκτασης της χώρας, ενώ το 49% βρίσκεται σε στάδιο πιθανής ερημοποίησης. Παρά τις 

αντίξοες φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, ερημοποίηση συμβαίνει 

μόνον αν συνυπάρξει και αλόγιστη ανθρώπινη δράση. Επομένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 

άλλες χώρες της περιοχής, η ερημοποίηση συναντάται στις ευαίσθητες ζώνες που χαρακτηρίζονται 

από υπερεκμετάλλευση των εδαφικών, υδατικών, και εν γένει, των φυσικών, πόρων. Το φαινόμενο 

εξελίσσεται πολύ αργά και παρουσιάζει χρονική και τοπική ασυνέχεια. Έτσι, δυστυχώς, δεν γίνεται 

άμεσα αντιληπτό από τις εκάστοτε κοινωνίες μέχρις ότου τις πλήξει ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση 

έχει ήδη φτάσει στο απροχώρητο και η εξέλιξη του φαινομένου έχει επιταχυνθεί κατά πολύ τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της βιομηχανοποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της 

υπερκατανάλωσης του νερού αλλά και των κλιματικών μεταβολών. Ο κίνδυνος στην ερημοποίηση 

έχει υπολογισθεί σε αρκετές  δημοσιεύσεις [46,47,75,76,78, 81] Χρησιμοποιώντας τους τέσσερις 

δείκτες (Έδαφος, Κλίμα, Βλάστηση και Διαχείριση) τα αποτελέσματα κατέστη εφικτή η αξιολόγηση 

των Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων –στην ερημοποίηση- Περιοχών της Αττικής και η μέση τιμή τους για 

την περίοδο 1981-2000 παρουσιάζεται στο χάρτη της Εικονας 4-12. Ο υπολογισμός και σε αυτόν τον 

χάρτη έγινε σε περιβάλλον GIS και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του δείκτη, παρουσιάζονται 

και οι οκτώ κατηγορίες: ξεκινώντας από τις περιοχές που εν είναι ευαίσθητες στην ερημοποίηση, στις 

δυνητικά ευαίσθητες, στις ευαίσθητες (F1, F2 και F3) και, τέλος, στις κρίσιμες περιοχές (C1, C2 και 

C3), οι οποίες δεν μπορούν να αποκατασταθούν (ειδικά η κλάση C3). 
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Εικόνα 4- 12. Δείκτης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών (ESAI) στην Αττική (1981 – 2000). 

Αναλύοντας την Εικόνα 4-12 βλέπουμε πως η πρώτη κλάση (non affected) έχει ποσοστό εμφάνισης 

2.62%, η δεύτερη κλάση (potential) 0.17%, για τις ευαίσθητες περιοχές το συνολικό ποσοστό 

ανέρχεται στο 19.58% (1.07%, 8.28% και 10.23% για τα F1, F2 και F3, αντίστοιχα) και, τέλος, για τις 

κρίσιμες περιοχές είναι 77.63% (15.17%, 51.49% και 10.97% για τα C1, C2 και C3, αντίστοιχα). Η 

κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αναμένεται να συνεχισθεί και στο μέλλον αν δεν ληφθούν 

σχετικά μέτρα. 
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4.5 Οικονομικές Επιπτώσεις  

Υποστηρίζεται πως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι καύσωνες επηρεάζουν την κοινωνία έμμεσα ή 

άμεσα χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο πλαίσιο εργασίας, αιτίου αιτιατού, στο οποίο οι παράγοντες που 

προκαλούν ξηρασία οδηγούν σε ακραία γεγονότα διαφόρων χαρακτηριστικών [103]. Ο Yevjevich 

ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να δώσει μια πρόβλεψη της ξηρασίας, χρησιμοποιώντας 

τη γεωμετρική πιθανολογική κατανομή, ορίζοντας μια ξηρασία k χρόνων σαν k συνεχόμενα χρόνια 

κατά τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς υδατικοί πόροι. Χωρίς αμφιβολία ένας ακριβής και ξεκάθαρος 

ορισμός της ξηρασίας που παραμένει απατηλός [6,49–51,56].  Αυτές οι φυσικές καταστροφές έχουν 

βιολογικές και οργανικές επιπτώσεις, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν σε κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις (Εικόνα 4-13.). Οι προσαρμοσμένες αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε δύο χρονικές 

κλίμακες: μια βραχυπρόθεσμη χρονική κλίμακα που λαμβάνει χώρα νωρίς, στην αρχή της ξηρασίας, 

και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που λαμβάνει χώρα πριν ή μετά το φαινόμενο με σκοπό την 

αντιμετώπιση αντίστοιχων μελλοντικών φαινομένων. Στην παρακάτω εικόνα δίνεται σχηματικά ο 

σχεδιασμός. Η προσαρμοστικότητα (adaptation) ορίζεται ως η ρύθμιση- προσαρμογή στα φυσικά ή 

ανθρώπινα συστήματα, και προκύπτει σαν απάντηση στα πραγματικά ή αναμενόμενα κλιματικά 

ερεθίσματα (αίτια) ή στα αποτελέσματα τους. Η επιτυχία της προσαρμοστικότητας είναι να μετριάσει 

τη βλαβερή επίδραση ή να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από ένα ακραίο 

φαινόμενο [104]. 

 

Εικόνα 4- 13. Ένα πλαίσιο αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στη γένεση, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τα 

μέτρα αντιμετώπισης της ξηρασίας. (προσαρμογή από  [61,103]. 
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Μείωση των επιπτώσεων: οποιαδήποτε καταστροφή επισύρει συγκεκριμένα μέτρα, ιδιαίτερα στις 

επιπτώσεις που δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλιση, προσελκύει προγράμματα ανακούφισης 

πληγέντων και αποκατάστασης λόγω κοινωνικών και πολιτικών αναγκών. Αυτό είναι επίσης ένας 

τρόπος μετριασμού των υδατικών ανεπαρκειών κατάλληλης διασποράς των κινδύνων και των 

απωλειών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, πολυεθνικό ή ακόμα και διεθνές επίπεδο. Αυτά τα 

προγράμματα ανακούφισης έχουν διάφορες μορφές, όπως είναι οι πιστώσεις, οι επιχορηγήσεις, 

βοήθεια σε υποθήκες, βοήθεια σε σπόρους και ζωικό κεφάλαιο, οι φορολογικές ρυθμίσεις, η 

βοήθεια ανθρώπινης επιβίωσης, η τεχνική βοήθεια, και παρόμοιες παροχές βοήθειας λόγω των 

καταστροφών. Μεταξύ όλων αυτών των εναλλακτικών λύσεων, το πρόβλημα εντοπίζεται στην 

επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης μέτρων βοήθειας λόγω καταστροφών που ανταποκρίνονται στους 

γενικούς και ειδικούς όρους κάθε ξηρασίας και κάθε πληγείσας περιοχής ξεχωριστά. Τα φυτά 

αντιδρούν το καθένα διαφορετικά στη ξηρασία. Πολλά είδη θεωρούνται ανθεκτικά. Ένα μίγμα κοινών 

και ανθεκτικών καλλιεργειών μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύσει τη διασπορά των απωλειών. Η 

γνώση όλων των ανθεκτικών ειδών στη ξηρασία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην εφαρμογή 

αυτού του μέτρου. Η ανθεκτικότητα των ειδών είναι η λειτουργία των φυσιολογικών μηχανισμών, 

της γενετικής παραλλακτικότητας, της αναπαραγωγής και άλλων παραγόντων. Οι ξηρές περιοχές 

είναι το ενδιαίτημα μερικών φυτών ανθεκτικών στη ξηρασία. Τα κατάλληλα προγράμματα άρδευσης 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την παραγωγή των καλλιεργειών κατά την διάρκεια 

μιας περιόδου ξηρασίας. Τα προγράμματα αυτά συνθέτουν μια πολύπλοκη λειτουργία του 

αναμενόμενου εφοδιασμού νερού και των επιπτώσεων του ελλείμματος της εδαφολογικής υγρασίας 

κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Η πρακτική επίσης της ελάχιστης άροσης, 

ανεξάρτητα από τους κινδύνους λόγω παράσιτων και ασθενειών, μπορεί να εξοικονομήσει νερό σε 

περιόδους ξηρασίας και να βοηθήσει στον μετριασμό τους. Οι πρακτικές εξοικονόμησης νερού στις 

ξηρές καλλιεργούμενες περιοχές, καθώς επίσης και στη αρδευόμενη γεωργία, ανήκουν επίσης στα 

μέτρα μετριασμού ξηρασίας ως γεωργική προσαρμογή αλλά και ως διασπορά των απωλειών. Τέλος, 

όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, δεδομένου των συγκεκριμένων δυσκολιών της θέσπισης 

οριακού κόστους τιμολόγησης, η κατανάλωση νερού σε περιόδους μεγάλης έλλειψης μπορεί να 

ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο "κοινών διλημμάτων": το μεμονωμένο βραχυπρόθεσμο συμφέρον 

έρχεται σε σύγκρουση με τη μακροπρόθεσμα δημόσια ευημερία έτσι ώστε τελικά να μην 

εξυπηρετείται κανενός το άμεσο συμφέρον. Η δυνατότητα συνεχούς άντλησης ενός υδροφόρου 

στρώματος έχει οδηγήσει τους μεμονωμένους αγρότες να αντλούν το μέγιστο ποσό νερού που οι 

καλλιέργειες τους μπορούν αποτελεσματικά να εκμεταλλευτούν, είναι ένα σχετικό παράδειγμα. Από 

την προοπτική κάθε μεμονωμένου αγρότη, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουν τα 

μέγιστα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Με την παροχή νερού να μειώνεται στο εγγύς μέλλον, οι αγρότες θα 

αναγκαστούν τελικά να συμβιβαστούν με μικρότερες αποδώσεις από τις υδροβόρες καλλιέργειες 

ή/και με μικρότερα κέρδη από καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερη άρδευση. Επομένως, τα 

προγράμματα εξοικονόμησης επιδιώκουν να αλλάξουν τις μεμονωμένες αντιλήψεις έτσι ώστε οι 

καταναλωτές νερού να αντιληφθούν τη θέση τους ως ένα τμήμα του συνόλου και όχι ανεξάρτητα 

αυτού. Σε μικροοικονομικούς όρους, οι προτιμήσεις ("tastes") τροποποιούνται, και η καμπύλη 

ζήτησης μετατοπίζεται. 

Οι διαχειριστικές επιλογές εξοικονόμησης νερού συνοψίζονται κάτω από τρεις βασικές επιλογές, 

αναλυτικότερα: διαδικασία οργάνωσης και εφαρμογής: εθελοντικής εξοικονόμησης νερού από τους 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 94 

μεμονωμένους χρήστες, θεσμική εξοικονόμηση από τις δημόσιες υπηρεσίες και υποχρεωτική 

εξοικονόμηση επιβαλλόμενη μέσω νόμου, διάταξης, ή κανονισμού.  

Τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα τα οποία έμμεσα καθοδήγησαν πολλές τοπικές προσπάθειες 

εξοικονόμησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιαστούν αποτελεσματικότερα 

προγράμματα εξοικονόμησης στο μέλλον [4,6,50]: 

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης θα είναι αποτελεσματικότερα όταν οι χρήστες μπορούν να 

πειστούν ότι υπάρχει πραγματικά έλλειψη και ότι αποτελεί πρόβλημα για μια ή περισσότερες 

ομάδες όπου μέσω αυτών οι χρήστες μπορούν να το διαπιστώσουν. 

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης θα είναι αποτελεσματικότερα όταν γίνονται εκκλήσεις στις 

ηθικές αρχές, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει μια "δίκαιη" συνεισφορά για την ευημερία της 

ομάδας. 

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης θα είναι αποτελεσματικότερα όταν πείθονται οι χρήστες ότι 

οι μεμονωμένες προσπάθειές τους μπορούν να συνεισφέρουν στη συλλογική ευημερία. 

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης θα είναι αποτελεσματικότερα όταν μπορούν να πειστούν οι 

χρήστες ότι οι μεμονωμένες δαπάνες και δυσχέρειες που προέρχονται από τις προσπάθειες 

τους εξοικονόμησης νερού δεν θα είναι μεγάλες (υποθέτοντας ότι αυτό είναι αλήθεια).  

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης θα είναι αποτελεσματικότερα όταν πείθονται οι χρήστες ότι 

όλα τα μέλη της σχετικής ομάδας/ων καταβάλλουν επίσης ειλικρινείς προσπάθειες να 

εξοικονομήσουν νερό.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ενσωματωθούν στις διαχειριστικές επιλογές για την εξασφάλιση των 

υδατικών αναγκών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων στα εισοδήματα των 

παραγωγών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

AquaCrop για τις εξεταζόμενες καλλιέργειες αλλά και τις μέσες τιμές ανά κιλό και ανά καλλιέργεια. 

Όλες οι οικονομικές επιπτώσεις εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες 4-11 έως και 4-16. Οι 

αποκλίσεις έχουν υπολογισθεί με βάση την αρχική περίοδο 1981 – 2000. Οι ενδεικτικές τιμές για 

κάθε καλλιέργεια είναι για το σταφύλι 0.50€/kg, για το βαμβάκι 0.45€/kg, για την ελιά 1.5€/kg, για 

την πατάτα 0.20€/kg, για το σίτο 0.24€/kg και τέλος για το φιστίκι 9.50€/kg. Οι τιμές βασίζονται στις 

υφιστάμενες αγορές. 

Πίνακας 4- 11. Οικονομικές Επιπτώσεις της κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια του αμπελιού 

Περιοχή Περίοδος 
Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Μέγαρα 

2031 – 2050 RCP4.5 

52.50 € 

Οινόη 27.00 € 

Παλλήνη 49.50 € 

Μέγαρα 
2031 – 2050 RCP8.5 

72.00 € 

Οινόη 105.50 € 
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Περιοχή Περίοδος 
Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Παλλήνη 10.50 € 

Μέγαρα 

2081 – 2100 RCP4.5 

63.00 € 

Οινόη 56.50 € 

Παλλήνη 83.00 € 

Μέγαρα 

2081 – 2100 RCP8.5 

116.50 € 

Οινόη 130.50 € 

Παλλήνη 109.50 € 

Πίνακας 4- 12. Οικονομικές Επιπτώσεις της κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια του βαμβακιού 

Περιοχή Περίοδο Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Οινόη 

2031 – 2050 RCP4.5 17.30 €  

2031 – 2050 RCP8.5 46.12 €  

2081 – 2100 RCP4.5 36.19 €  

2081 – 2100 RCP8.5 83.60 €  

 

Πίνακας 4- 13. Οικονομικές Επιπτώσεις της κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια της Ελιάς 

Περιοχή Περίοδο Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Κάλαμος 

2031–2050 RCP4.5 

81.00 €  

Μέγαρα 16.50 €  

Οινόη 15.00 €  

Κάλαμος 

2031–2050 RCP8.5 

19.50 €  

Μέγαρα 30.00 €  

Οινόη 34.50 €  

Κάλαμος 

2081–2100 RCP4.5 

34.50 €  

Μέγαρα 43.50 €  

Οινόη 46.50 €  

Κάλαμος 

2081–2100 RCP8.5 

121.50 €  

Μέγαρα 84.00 €  

Οινόη 82.50 €  

 

Πίνακας 4- 14. Οικονομικές Επιπτώσεις της κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια της Πατάτας 

Περιοχή Περίοδο Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Οινόη 

2031 – 2050 RCP4.5 135.01 €  

2031 – 2050 RCP8.5 142.89 €  

2081 – 2100 RCP4.5 247.20 €  

2081 – 2100 RCP8.5 261.26 €  
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Πίνακας 4- 15. Οικονομικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια του Σίτου. 

Περιοχή Περίοδο Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Οινόη 

2031 – 2050 RCP4.5 2.64 €  

2031 – 2050 RCP8.5 7.44 €  

2081 – 2100 RCP4.5 5.28 €  

2081 – 2100 RCP8.5 29.04 €  

 

Πίνακας 4- 16. Οικονομικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην καλλιέργεια της Φιστικιάς. 

Περιοχή Περίοδο Επιπτώσεις (€/ha) 
(μείωση) 

Αίγινα 

2031 – 2050 RCP4.5 408.50 €  

2031 – 2050 RCP8.5 722.00 €  

2081 – 2100 RCP4.5 608.00 €  

2081 – 2100 RCP8.5 1,102.00 €  

Συμπερασματικά σε κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα αντιστοιχούν κάποιες καλές πρακτικές, τις 

οποίες η κοινωνία μπορεί να εφαρμόσει για να το ανατρέψει. 
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5 Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία στην Αττική εμφανίζεται επαγγελματικά με 200-240.000 γιδοπρόβατα, 4.000 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, μελισσοτροφία & κονικλοτροφία, ενώ 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ύπαιθρο της Αττικής και μεγάλη ανεξέλεγκτη δραστηριότητα 

στα οικόσιτα, παρά την ρητή απαγόρευση τους. Ειδικότερα οι αιγοπροβατοτρόφοι και 

αγελαδοτρόφοι, με 1.800 περίπου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σχεδόν παντού στην 

ύπαιθρο της Αττικής, ακόμα και εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε νεοεποικιστές και αυθαίρετα. 

Αναλυτικότεραί τα κτηνοτροφικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-1. Η περιφέρεια Αττικής το 

2018 παρήγαγε 638 τόνους μαλακό τυρί, 31 τόνους μυζήθρα, 37,566 τόνους δερμάτων μικρών ζώων, 

2,339 τόνους δερμάτων μεγάλων ζώων, 365,459 αυγά, 31 τόνους μαλλί προβάτων, 7 τόνους μαλλί 

αιγών, 649 τόνους μέλι, 15  τόνους κερί,  494 τόνους μοσχαρίσιου και βοδινού κρέατος, 344 τόνους 

πρόβειου κρέατος, 298 τόνους κρέατος αιγών, 129 τόνους χοιρινού κρέατος,, 3100 τόνους 

πουλερικών και 1 τόννο κρέατος κονίκλων. Επίσης 31,246 τόνους γάλακτος, εκ των οποίων 20,089 

είναι αγελαδινό και 11,157 αιγο-πρόβειο [105]. 

Προκειμένου να εντοπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κτηνοτροφία της Αττικής, 

πρέπει να διερευνηθεί μια σχέση μεταξύ των αλλαγών του κλίματος και του ζωικού κεφαλαίου με 

συγκεκριμένες συνέπειες βασισμένες στην ανάλυση ιστορικών δεδομένων, στη χρήση μοντέλων ή 

και στην γνώμη εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις επιπτώσεις που εντοπίστηκαν 

σχετίζονταν με την παραγωγή ζώων (υπαίθρια ζώα και εκτροφή σε κλειστές εγκαταστάσεις). Οι 

κύριες κλιματικές επιπτώσεις που μπορεί να διερευνηθούν είναι οι συνέπειες για τις μεταβολές της 

θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων που δημιουργούν ζητήματα σχετικά με τη στέγαση, το θερμικό 

στρες, τον κίνδυνο ασθένειας και την αυξημένη ανάγκη για συμπληρωματικές ζωοτροφές λόγω 

προβλημάτων ενσίρωσης και παραγωγικότητας των λειμώνων. Οι άμεσες επιπτώσεις 

περιλαμβάνουν επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση, την ανάπτυξη και την 

αναπαραγωγή, ενώ οι έμμεσες επιπτώσεις θα είναι στην παραγωγικότητα των βοσκοτόπων και των 

κτηνοτροφικών καλλιεργειών. Επιπλέον, τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιαζονται θα 

λαμβάνουν υπόψη τα ζώα στο πλαίσιο συγκεκριμένων ταξινομήσεων του γεωργικού τομέα, όπως 

υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και τα συστήματα διαχείρισης που χρησιμοποιούνται, 

για την έκθεση στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ζώα και τις συνέπειές τους στους όρους 

2031-2050 και 2081-2100, οι συνέπειες προβλέπεται να γίνουν πιο σημαντικές στο πλαίσιο του 

σεναρίου RCP85 στις πιο υγρές και θερμότερες συνθήκες, στο βαθμό που θα έχουν αντίκτυπο στους 

παραγωγούς που λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους. 

Εκτός από την παραγωγικότητα των ζώων, μια άλλη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής που πρέπει να 

ερευνηθεί είναι η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους λόγω των ακραίων 

θερμοκρασιών που μπορεί να βιώσει το ζώο. Οι ακραίες θερμοκρασίες, αν δεν μετριαστούν, μπορούν 

να οδηγήσουν σε αύξηση της θνησιμότητας και του θερμικού στρες. Οι συνέπειες αυτές αποτελούν 

σαφώς σημαντικό ζήτημα ευημερίας. Στη σχετική μελέτη παρείχαν ανασκόπηση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, των 

βοοειδών, των χοίρων και των πουλερικών, και τα στοιχεία τους σχετίζονταν κυρίως με τις άμεσες 
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επιπτώσεις του θερμικού στρες στην ευημερία και την υγεία των ζώων, καθώς και με τις έμμεσες 

κλιματικές επιπτώσεις που περιελάμβαναν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ζωοτροφών, τον 

ανταγωνισμό για τη χρήση γης και τις συνέπειες που προκαλούνται από το κλίμα στη μεταφορά ζώων 

[106]. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή γάλακτος και κρέατος βοοειδών, 

αιγοπρόβειο γάλακτος και κρέατος, η παραγωγή χοιρινού κρέατος καθώς και η παραγωγή αυγών 

κοτόπουλων και κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής αναφέρονται μεταξύ άλλων ως οι κεντρικές για την 

οικονομία της ζωικής παραγωγής της Αττικής. Για καθέναν από τους παραπάνω τομείς οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής θα έχουν διαφορετική σημασία. Για τη γαλακτοπαραγωγή, η αύξηση της 

θερμοκρασίας θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ευημερία των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 

Επιπλέον, η αύξηση του θερμικού στρες με την πάροδο του χρόνου θα επηρέαζει αρνητικά την 

επιβίωση των ζώων, επηρεάζοντας βέβαια όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συνεπώς, οι απώλειες στην 

παραγωγή που σχετίζονται με το κλίμα θα αποτελέσουν σημαντική ανησυχία για τη γαλακτοκομική 

βιομηχανία. Όσον αφορά στην παραγωγή βοοειδών για το κρέας, οι σημαντικότερες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής θα συνδέονται με τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν. Οι ακραίοι καύσωνες 

και ο ψυχρότερος καιρός μπορεί να είναι ένα ζήτημα ευημερίας. Επιπλέον, οι κλιματικές αλλαγές και 

ο αντίκτυπός τους στην απώλεια της γονιμότητας των γαλακτοπαραγωγικών ζώων πρέπει να 

ερευνηθούν λόγω της πίεσης που ασκεί αυτός ο παράγοντας στην παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων και θα υπάρξει πρόσθετο κόστος πέραν από τη χαμένη παραγωγή γάλακτος. Θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι «ανοικτών ημερών», όταν τα γαλακτοπαραγωγιικά ζώα, δεν 

παράγουν αλλά εξακολουθούν να απαιτούν κόστος από την άποψη της διατροφής και της 

διατήρησης της αγέλης. 

Η διαχείριση, τα ενδιαιτήματα και οι ζωοτροφές της παραγωγής προβάτων (γάλα και κρέας) 

παρέχουν ένα ευεργετικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή, την ευημερία και τη βέλτιστη 

παραγωγικότητα. Ωστόσο, λόγω της απλής ελεύθερης εκτροφής προβάτων, δεν εξασφαλίζεται 

απαραίτητα ότι το περιβάλλον θα ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των προβάτων. Ο πιο κοινός 

περιβαλλοντικός στρεσογόνος παράγοντας είναι πιθανό να είναι οι ψυχρές ή ζεστές θερμοκρασίες, 

συχνά εντεινόμενες από τις έντονες βροχοπτώσεις και τον άνεμο. Οι χειμερινές συνθήκες που 

προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος μπορεί να αυξήσουν την έκθεση σε ακραίες ψυχρές ή 

υγρές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, ακραίες σε χιόνι και πάγετό καιρικές συνθήκες σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μπορεί να έχουν αισθητή επίδραση. 

Συνήθως, η παραγωγή χοιρινού κρέατος μεταφέρεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους και για το λόγο 

αυτό οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνδέονται με την ικανότητα και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. Οι αυξημένες μέσες θερμοκρασίες 

και η συχνότητα των ακραίων γεγονότων μπορεί να θέσουν μεγάλες απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό 

έλεγχο. Το θερμικό στρες κατά τη διάρκεια των κυμάτων θερμότητας ή των ακραίων φαινομένων θα 

έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στους χοίρους σφαγής με το υψηλότερο σωματικό  βάρος. Ο 

εσωτερικός σταυλισμός ή τα κτίρια μειώνουν τις επιπτώσεις του ανέμου, της βροχής και της ηλιακής 

ακτινοβολίας, αν και ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να επιδεινώσει τους κινδύνους του θερμικού 

στρες. Σύμφωνα με τα διάφορα σενάρια για την κλιματική αλλαγή, τα χοιροτροφεία υπερέβησαν την 

κρίσιμη θερμοκρασία 20% του χρόνου, παρά την αύξηση του εξαερισμού κατά 10% [107] Επιπλέον, 

όλα τα πουλερικά κρεοπαραγωγής παράγονται σε συστήματα εντατικής εκροφής, επομένως σε 
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συστήματα εσωτερικών χώρων όπου οι κίνδυνοι για τα πουλερικά είναι ίδιοι με εκείνους για τους 

χοίρους. Οι κλιματικές επιπτώσεις συνδέονται με τα συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου, και τα 

ακραία γεγονότα, τόσο τα θερμότερα, όσο και τα ψυχρότερα, και είναι αυτά που αποτελούν τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο για την καλή διαβίωση των ζώων. Όσον αφορά τους χοίρους, το θερμικό στρες 

στα μέσα του καλοκαιριού θα έχει αντίκτυπο όπως και στα πτηνά στο υψηλότερο σωματικό τους 

βάρος. Όταν ο ανεπαρκής περιβαλλοντικός έλεγχος επιτρέπει στις θερμοκρασίες να πέσουν το 

χειμώνα, τότε ο κίνδυνος ψυχρού στρες θα είναι μεγαλύτερος σε νεαρούς νεοσσούς ή χοιρίδια. 

Σύμφωνα με τα σενάρια κλιματικής αλλαγής, τα πτηνοτροφεία υπερέβησαν την κρίσιμη 

θερμοκρασία 30% του χρόνου παρά την αύξηση του εξαερισμού κατά 10% [107] 
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Πίνακας 5- 1. Αριθμός ζώων, κατά είδος για την Περιφέρεια της Αττικής 

Βοοειδή Προβατοειδή Αιγοειδή Χοίροι Ιπποειδή Κουνέλια Πουλερικά 
Κυψέλες 

Μελισσών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κεφαλών 

Αριθμός 

Κυψελών 

4,361 80,195 39,611 6,504 443 18,128 5,141,997 20,359 
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6 Ικανότητα Προσαρμογής  

Η ικανότητα προσαρμογής εξετάζει την δυνατότητα ενός συστήματος να σχεδιάζει ή να εφαρμόζει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής για να εναρμονίζεται με τις πληροφορίες που αφορούν την 

πιθανή αλλαγή του κλίματος, να μετριάζει τις πιθανές ζημίες, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες ή να 

αντιμετωπίζει τις συνέπειες (110). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δύο συστατικά στοιχεία· την εγγενή 

βιολογική και οικολογική ικανότητα προσαρμογής των οικοσυστημάτων και τους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα εφαρμογής προγραμματισμένων μέτρων προσαρμογής (111). 

Η επικινδυνότητα / κίνδυνοι (risks) από την κλιματική αλλαγή για οποιονδήποτε τομέα μπορούν να γίνουν 

πλήρως κατανοητοί μόνο λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ικανότητας προσαρμογής του εν λόγω τομέα. Η 

επικινδυνότητα / κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή μπορούν να μειωθούν ή να επιδεινωθούν ανάλογα με 

το πόσο καλά τους αναγνωρίζουμε και προετοιμαζόμαστε γι' αυτούς. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

δεν περιορίζονται στις άμεσες επιπτώσεις της. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και φυσικές 

υποδομές, το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει η κλιματική αλλαγή. Οι περισσότερες κλιματικές επιπτώσεις 

εξακολουθούν να προβλέπονται ότι θα γίνουν στο μέλλον και οι συνέπειές τους για τα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά συστήματα εξαρτώνται όχι μόνο από τις ίδιες τις επιπτώσεις, αλλά και από την κοινωνική 

και υλική υποδομή εντός της οποίας εμφανίζονται. Εάν οι υποδομές αυτές δεν έχουν προσαρμοστεί ορθά, 

το οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό κόστος των κλιματικών επιπτώσεων μπορεί να είναι πολύ 

μεγαλύτερο, και οι απορρέουσες συνέπειες θα μπορούσαν επίσης να είναι πολύ πιο επιζήμιες από ό,τι θα 

ήταν διαφορετικά. Η αποφυγή της κακής προσαρμογής είναι ένα αποτέλεσμα υψηλής ικανότητας 

προσαρμογής., η οποία ικανότητα μειώνει τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής . Αντίθετα, η 

χαμηλή ικανότητα προσαρμογής αυξάνει αντίστοιχα τις αρνητικές συνέπειες. 

6.1 Ικανότητα προσαρμογής του Γεωργικού Τομέα 

Οι γεωργικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πάντα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για αυτό η διαχείριση 

επικινδυνότητας/ κινδύνου (risk management) είναι θεμελιώδης για την αειφορία της γεωργίας, άμεση ή 

έμμεση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαρθρωτικής ικανότητας προσαρμογής του γεωργικού τομέα μπορούν 

να περιγραφούν στα παρακάτω: 

• Χρονοδιαγράμματα αποφάσεων: Το χρονικό πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής είναι πέραν του 

κανονικού ορίζοντα σχεδιασμού για πολλές τομεακές δραστηριότητες, όπως η αμειψισπορά και 

οι κύκλοι αντικατάστασης μηχανημάτων, ως εκ τούτου, ορισμένες από τις βραχυπρόθεσμες 

αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα μπορεί να  γίνουν μακροπρόθεσμα κακές επιλογές 

προσαρμογής. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από τη δεκαετία του 2030 και μετά 

ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής ορισμένων σημαντικών πιο 

μακροπρόθεσμων αποφάσεων για τους γεωργούς, αφήνοντάς τους δυνητικά εκτεθειμένους σε 

κακή προσαρμογή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις περιλαμβάνουν την εξέταση θεμάτων 

όπως η άρδευση, η αποθήκευση νερού, η αποθήκευση σπόρων και προϊόντων, η απόκτηση γης 

και η στράγγιση. 

• Επίπεδα δραστηριότητας: Οι γεωργοί λαμβάνουν συχνές αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές που 

μπορεί να είναι κατάλληλες για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους. Ως εκ τούτου,  στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης της ικανότητας προσαρμογής που προαναφέρθηκε, αυτό υποδηλώνει 
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ότι υπάρχουν σχετικές ευκαιρίες για τη θέσπιση μέτρων προσαρμογής και μάθησης από την 

εφαρμογή του. 

• Κακή προσαρμογή (Maladaptation): Όπως περιγράφεται στα προηγουμένως αναφερθέντα 

χρονοδιαγράμματα αποφάσεων, ορισμένες από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι αγρότες τώρα 

μπορεί να επηρεάσου τις δυνατότητές τους στο μέλλον προκαλώντας κακή προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Αττική, 

όπου για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές έχουν ήδη επιβαρυνθεί (από γεωργική χρήση για 

χιλιετίες) και ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η πίεση στο σύστημα σημαίνει τώρα ότι εάν 

υλοποιηθούν στο μέλλον οι προβλέψεις για αυξημένες συνθήκες ξηρασίας και ερημοποίησης, οι 

επιπτώσεις τους στη γεωργία ενδέχεται να γίνουν πολύ πιο σοβαρές. 

• Πολυπλοκότητα του τομέα: Υπάρχουν περίπου 27000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Αττική, 

που κυμαίνονται από διεθνείς γεωργικές επιχειρήσεις σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και από 

καλλιέργειες σε εξωτερικούς χώρους, σε θερμοκήπια και άλλους εσωτερικούς χώρους. Μολονότι 

οι γεωργοί είναι συχνά σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα για την τροποποίηση των τεχνικών 

διαχείρισης που εφαρμόζονται στο αγρόκτημά τους, μπορεί να απαιτηθεί συνεργατική δράση 

για πιο μακροπρόθεσμη προσαρμογή (όπως κοινά συστήματα άρδευσης μεγάλης κλίμακας). 

• Η ικανότητα προσαρμογής της οργάνωσης του γεωργικού τομέα ποικίλλει σημαντικά, δεδομένου 

ότι η προσέγγιση διαχείρισης που ακολουθεί κάθε γεωργός ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του 

αγροκτήματος ή του κτήματος, το πολιτισμικό επίπεδο, την εστίαση της επιχείρησης και μια 

σειρά άλλων επιρροών. 

Σε έναν τόσο ποικιλόμορφο τομέα όπως η γεωργία, αναμένονται επίσης σημαντικές διακυμάνσεις της 

παραγωγικής ικανότητας. Οι διακυμάνσεις των τιμών τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα είναι 

σημαντικές, λόγω γεγονότων πολύ εκτός του ελέγχου της επιχείρησης, καθώς και της αναπόφευκτης 

συνήθους ετήσια μεταβολής του καιρού. Παραδοσιακά, αυτή η αβεβαιότητα περιορίζεται με τη διάδοση του 

κινδύνου / επικινδυνότητας σε διάφορα συστήματα καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου, σε συστήματα 

μεικτής γεωργίας, αλλά όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις κάνουν προσεκτική χρήση των συμβάσεων και 

των προθεσμιακών αγορών ή/και της γεωργίας ως μέρος ενός μεγαλύτερου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, 

εξασφαλίζοντας επαρκή οικονομική ανθεκτικότητα για να επιβιώσουν από τα "κακά" χρόνια. 

Οι βασικές αλλαγές στα συστήματα καλλιέργειας συμβαίνουν επίσης τακτικά. Το τυπικό των αροτριαίων 

εκμεταλλεύσεων του 2020 είναι πολύ διαφορετικό από τα αγροκτήματα της δεκαετίας του 1970, και τα 

τελευταία πολύ διαφορετικά από τα αγροκτήματα της δεκαετίας του 1920. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 

φέρει επανάσταση στα γεωργικά μηχανήματα, οι οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην κυριαρχία των 

σούπερ μάρκετ ως αγοραστών σε πολλούς τομείς, και οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αντιστρέψει περιοδικά 

τους μηχανισμούς στήριξης από τα Υπουργεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γεωργικές επιχειρήσεις έπρεπε 

να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές και γενικά το έχουν επιτύχει. 

Σε αυτά τα πλαίσια των συνεχών βασικών αλλαγών, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχει περιγραφεί 

από ορισμένους αγρότες ως "ακόμη ένα θέμα", και έχει αρκετά χαμηλή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις 

του τομέα. Η ικανότητα προσαρμογής μπορεί, ωστόσο, να διαφέρει σημαντικά από εκμετάλλευση σε 

εκμετάλλευση. Πολλές από τις επιχειρήσεις κηπευτικών, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά καινοτόμοι και 

μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα. Ορισμένοι άλλοι τομείς είναι λιγότερο ικανοί να προσαρμοστούν ή 

ενδέχεται να είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε ορισμένες αλλαγές, αλλά όχι σε άλλες. Οι μικρές 

οικογενειακές μονάδες σε περιθωριακές γεωργικές περιοχές είναι πιθανό να έχουν λιγότερους πόρους για 
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να αξιοποιήσουν την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής. Για πράδειγμα, οι ξηρικές καλλιέργειες θα μπορούσαν 

να ανταποκριθούν γρήγορα σε θερμότερες θερμοκρασίες και με χαμηλότερες απαιτήσεις σε άρδευση, οι 

οποίες ωστόσο δεν θα διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος. Ωστόσο, εάν π.χ. η εκτροφή αιγο-

προβάτων καταστεί ανέφικτη ή μη οικονομική λόγω των μειωμένων  βροχοπτώσεων, υπάρχουν λίγες ή 

καθόλου εναλλακτικές επιλογές αυτή την στιγμή διαθέσιμες. Για όλους αυτούς τους λόγιους πρέπει η 

ικανότητα προσαρμογής να ενισχυθεί επίσης με την κρατική στήριξη για την κατάρτιση, η οποία θα παρέχεται 

ποικιλότροπα με ένα φάσμα μηχανισμών χρηματοδότησης η/και κινήτρων. 

Στα παρακάτω παρουσιάζεται μια οργανωμένη σειρά μέτρων για την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής 

και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της Αττικής. Η αξιολόγηση των 

προτεινόμενων μέτρων που θα αυξήσει την ικανότητα προσαρμογής έγινε με τη χρήση λογισμικού 

Πολυκριτηριακής Ανάλυσης [108], και προέκρινε τα ακόλουθα μέτρα με σειρά φθίνουσας προτεραιότητας:  

Μέτρο 1ο: Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης υδάτων και Παροχή κινήτρων 

στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η παρακίνηση των αγροτών για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού, που θα 

παράγεται από τους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής (κυρίως 

ανατολικής και δυτικής Αττικής) αντί για την απόρριψή τους, παρότι καλής ποιότητας, στους θαλάσσιους 

αποδέκτες για την άρδευση συγκεκριμένων καλλιεργειών. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να γίνει μέσα 

από τις ακόλουθες παράλληλες δράσεις: 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρησιμοποίησή του στη γεωργία (π.χ. μέσω της χαμηλότερης τιμολόγησής του) 

και παράλληλη παροχή αποτελεσματικών αντικινήτρων (π.χ. πρόστιμα) για τη χρήση των υπόγειων υδάτων 

για άρδευση χώρων πράσινου. 

➢ Εφαρμογή αυστηρών προληπτικών μέτρων και παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων 

αστικών λυμάτων για την αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της 

γεωργίας. 

➢ Εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών για (α) την αναγκαιότητα της χρήσης του πόρου αλλά και τα 

οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του όπως η αύξηση της παραγωγής, (β) το περιβαλλοντικό κόστος της 

εξάντλησης των υπογείων υδάτων και (γ) τη διασφάλιση της ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού 

προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή. 

Μέτρο 2ο: Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου γενετικού 

υλικού (φυτικού και ζωικού)  

Τα γηγενή και τοπικά προσαρμοσμένα φυτά και ζώα είναι περισσότερο ανθεκτικά στις τοπικές συνθήκες της 

Αττικής και επομένως σε υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασίες. Στα πλαίσια αυτού του μέτρου προτείνεται: 

➢ Προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του κατάλληλου γηγενούς γενετικού υλικού με ιδιότητες 

αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασίες 

➢ Διατήρηση στην Τράπεζα Σπόρων του γηγενούς γενετικού υλικού και πολλαπλασιασμός του 
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➢ Ενημέρωση των αγροτών για την επιλογή του γηγενούς γενετικού υλικού που είναι καταλληλότερο για 

τις κλιματολογικές συνθήκες του αγροκτήματός τους 

➢ Ενίσχυση των κινήτρων για την καλλιέργεια/εκτροφή τους 

➢ Διατήρηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας και ορθολογιστικής διαχείρισης ντόπιων και διαχρονικά 

προσαρμοσμένων στις κυπριακές συνθήκες φυλών αγροτικών ζώων 

➢ Χρήση μεικτών συστημάτων παραγωγής αγροτικών ζώων, κατάλληλων για τις συνθήκες κάθε περιοχής, 

και εφαρμογή μέτρων προστασίας και αειφόρου διατήρησης τους 

➢ Προώθηση της έρευνας για χαρακτηρισμό και βελτίωση της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας 

στην κλιματική αλλαγή των ντόπιων φυλών παραγωγικών ζώων 

Μέτρο 3ο: Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με εφαρμογή ορθολογικού αρδευτικού 

προγραμματισμού και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας. 

Ο ορθολογικός αρδευτικός προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση προγράμματος άρδευσης με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών και/ή τη χρήση οργάνων μέτρησης 

εδαφικής υγρασίας (τενσιομέτρων) για τον καθορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης. Επίσης ο 

ορθολογικός αρδευτικός προγραμματισμός περιλαμβάνει άρδευση με την χρήση τεχνολογιών γεωργίας 

ακριβείας. Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται: 

➢ Εφαρμογή του κατάλληλου σχεδιασμού της άρδευσης, που θα βασίζεται στις εδαφο -κλιματικές 

συνθήκες και το είδος της καλλιέργειας από ειδικούς 

➢ Χρήση οργάνων μέτρησης εδαφικών και φυτικών παραμέτρων  για τον καθορισμό του χρόνου και της 

ποσότητας άρδευσης (real time υπολογισμός εξατμισοδιαμνοηης και αρδευτικής δόσης). 

➢ μέτρηση παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και ενσωμάτωση συστημάτων έξυπνης Γεωργίας (smart 

agriculture). 

➢ Λειτουργία/ενίσχυση συστήματος ενημέρωσης των αγροτών για το σχεδιασμό της άρδευσης και τις 

ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό 

➢ Ενίσχυση της παροχής κινήτρων για την εφαρμογή σχετικών μέτρων 

Μέτρο 4ο: Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την υιοθέτηση πιο προηγμένων 

συστημάτων άρδευσης και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 

Στην Αττική και γενικότερα στην Ελλάδα απαιτείται η εισαγωγή προγράμματος για την αντικατάσταση των 

παραδοσιακών μεθόδων επιφανειακής κυρίως άρδευσης με προηγμένα συστήματα άρδευσης. Σε συνέχιση 

αυτής της δράσης προτείνεται: 

➢ Συντήρηση των υφιστάμενων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης 
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➢ Έρευνα για την υιοθέτηση νέων ακόμα πιο αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης όπως ημι-υπόγεια 

άρδευση και έλεγχος αυτών στις τοπικές συνθήκες και εφαρμογή τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας για κάθε 

καλλιέργεια 

➢ Διερεύνηση του ενδεχομένου να υιοθετηθεί η μέθοδος της ελλειμματικής άρδευσης σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες, σε περιοχές με μειωμένη διαθεσιμότητα νερού 

➢ Συνέχιση της παροχής οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης στους αγρότες για την 

επιλογή/εγκατάσταση/συντήρηση των συστημάτων άρδευσης 

Μέτρο 5ο: Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και 

την κτηνοτροφία 

Με αυτό το μέτρο προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

απόδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών οικονομικής σημασίας για την Αττική και γενικότερα την Ελλάδα με 

τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), τα οποία συνδυάζουν κλιματικά, μετεωρολογικά, 

εδαφολογικά δεδομένα και δεδομένα για τις ίδιες τις καλλιέργειες για τον προσδιορισμό του βαθμού των 

επιπτώσεων και την έγκαιρη ανάληψη μέτρων προσαρμογής. Επίσης προτείνεται η περαιτέρω έρευνα για 

την αξιολόγηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στα παράσιτα και τις ασθένειες, στην παραγωγικότητα 

της κτηνοτροφίας και στα κόστη για τους αγρότες, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα 

για την αξιολόγησή τους. 

Μέτρο 6ο: Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή 

Η εκπαίδευση και ενημέρωση των αγροτών, και ειδικά των νέων σε ηλικία (<40 χρονών), σε θέματα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία 

και τους τρόπους προσαρμογής είναι απαραίτητη για την ευαισθητοποίησή τους και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για προσαρμογή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνεται: 

➢ Χρήση διάφορων μέσων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών, όπως ειδικά σεμινάρια, 

άρθρα σε σχετικά έντυπα και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας. 

➢ Τα Συστήματα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σε Συνεργασία με τα Κέντρα έρευνας των Γεωπονικών 

Πανεπιστημίων μπορούν να αναπτυχθούν έτσι ώστε να γίνουν εργαλείο διάχυσης της γνώσης όσον 

αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις διαθέσιμες πρακτικές λύσεις προσαρμογής, 

ενισχύοντας τις ικανότητες των αγροτών να ανταποκριθούν στις μελλοντικές αλλαγές. 

➢ Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αγροτών, των σχετικών αγροτικών φορέων και της ερευνητικής 

κοινότητας για την επίτευξη καινοτομίας και μεταφορά γνώσης. 

➢ Υποστήριξη της διοργάνωσης ημερίδων για επαγγελματίες πάνω στην υφιστάμενη τεχνογνωσία 

σχετικά με την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν 

από την εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών/πρακτικών. 

Μέτρο 7ο: Ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών 

Για την ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών στα φυτά και τα ζώα προτείνονται 

τα ακόλουθα:  
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➢ Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών κατά των παράσιτων και των ασθενειών 

➢ Προσδιορισμός και εισαγωγή ποικιλιών με φυσική ανθεκτικότητα στα παράσιτα και τις ασθένειες 

➢ Ενδυνάμωση της ζωικής υγείας κατά των ασθενειών, με π.χ. εμβολιασμό των οικόσιτων και άγριων 

πληθυσμών  

➢ Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή αμειψισποράς με φυτά που δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη παθογόνων ή την εφαρμογή συγκαλλιέργειας για την αύξηση του ανταγωνισμού των 

καλλιεργειών ενάντια στα παράσιτα  

➢ Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή προστατευτικού στρώματος στα εδάφη για την 

καταστολή της ανάπτυξης των ζιζάνιων 

➢ Παρακολούθηση της δραστηριότητας των παράσιτων στις καλλιέργειες και των επιδημιολογικών 

προτύπων στα ζώα με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης πρόβλεψης, ειδοποίησης και 

λήψης κατάλληλων μέτρων 

Μέτρο 8ο: Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής χαμηλών εισροών 

(π.χ. Βιολογική Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής) 

➢ Βιολογική γεωργία: Είναι ένα σύστημα που εξετάζει τις πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της γεωργίας με την εξάλειψη της χρήσης των συνθετικών εισροών, όπως τα συνθετικά 

λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και οι φυλές, 

τα συντηρητικά, οι πρόσθετες ουσίες και η ακτινοβολία. Η βιολογική Γεωργία ήδη συνίσταται να 

εγκαταλείπεται καθώς οι επιπτώσεις από την μεγάλη συγκέντρωσή μυκοτοξίνων λόγω του κύκλου 

παραγωγής (μη χρήση παρασιτοκτόνων) απεδείχθη ότι οδηγούν σε καρκινογενέσεις τους καταναλωτές. 

Αυτές οι βιολογικές πρακτικές αντικαθίστανται με πρακτικές διαχείρισης προσαρμοσμένες στις τοπικές 

συνθήκες που διατηρούν και αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη εδαφική γονιμότητα και αποτρέπουν την 

ανάπτυξη παράσιτων και ασθενειών. Οι κύριες μέθοδοι έξυπνης καλλιέργειας περιλαμβάνουν την 

αμειψισπορά, τη συγκαλλιέργεια, τις χλωρολιπάνσεις και το λίπασμα, το βιολογικό έλεγχο παρασίτων, και τη 

μηχανική καλλιέργεια. 

➢ Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής: Η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής 

περιλαμβάνει εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας, τη διαχείριση της λίπανσης ,την ολοκληρωμένη 

φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού, και την πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

παραγωγής.  

Μέτρο 9ο Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων η ξηρικών καλλιεργειών 

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών για την επίτευξη 

μείωσης στη ζήτηση νερού άρδευσης. Η υλοποίηση του μέτρου αυτού προτείνεται να γίνει μέσα από τις 

ακόλουθες δράσεις:  

➢ Έρευνα για τον προσδιορισμό και τη χρήση καλλιεργειών με χαμηλότερες απαιτήσεις σε άρδευση, οι 

οποίες ωστόσο δεν θα διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος 

➢ Εγκατάλειψη των καλλιεργειών που αποφέρουν χαμηλά κέρδη σε σχέση με τις απαιτήσεις τους σε νερό 

➢ Ενίσχυση της παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση λιγότερο υδροβόρων  καλλιεργειών 
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Μέτρο 10ο : Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή κλειστών υδροπονικών συστημάτων 

Το μέτρο αυτό πρέπει να συνοδευθεί από σχετική μελέτη για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και 

οικονομικές προοπτικές των καλλιεργειών που θα επιλεχθούν για αυτά τα συστήματα γεωργίας. 

Μέτρο 11ο: Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές με αυξημένη εξισωτική αποζημίωση με 

προϋπόθεση την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής. 

Μέτρο 12ο: Ενίσχυση της προστασίας των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται η ενίσχυση των κινήτρων για την ενίσχυση της προστασίας των 

καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

➢ Παροχή κινήτρων για τη φύτευση δεντροστοιχιών γύρω από τις καλλιέργειες 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση μηχανισμών ανακατανομής των στρωμάτων αέρα πάνω από τις φυτείες 

(π.χ. ανεμομίκτες, τουρμπίνες S.I.S.) για την αποφυγή του παγετού 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων άρδευσης τεχνητής βροχής στις φυτείες για τη απορρόφηση 

του ψύχους 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων άρδευσης εσωτερικής θέρμανσης στις φυτείες για την 

απορρόφηση του ψύχους 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση θερμοκηπίων για την προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

Μέτρο 13ο: Συντονισμός δράσεων στο σχεδιασμό μέτρων/έργων για τη μείωση των πλημμυρικών 

κινδύνων 

Τα τοπικά μέτρα προστασίας από τις πλημμύρες που λαμβάνονται σε ένα μέρος έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις 

ανάντη και κατάντη περιοχές. Επίσης, η δόμηση περιοχών που κείτονται πλησίον των κοιτών των ποταμών 

και των περισσοτέρων χειμάρρων της Αττικής, έχουν ως, αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου πλημμύρας. 

Κατά συνέπεια, είναι επιτακτικό τα έργα δόμησης και προστασίας από τις πλημμύρες να αντιμετωπίζονται 

κατά συνδυασμένο και συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής της υδρολογικής λεκάνης. 

Μέτρο 14ο: Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων καλλιεργειών, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην 

ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες 

Για την καλύτερη προσαρμογή και ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, οικονομικής σημασίας για την Αττική, 

στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες προτείνεται: 

➢ Προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του γενετικού υλικού των ειδών με ιδιότητες αντοχής στις 

υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία 

➢ Χρήση της κλασσικής βελτιωτικής μεθοδολογίας (παραδοσιακή βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη νέων 

ποικιλιών, με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής (κοινώς διασταυρώσεις) ή ακόμη και του εμβολιασμού, 
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για την έκφραση του γενετικού υλικού των ειδών και την απόκτηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών 

(ανθεκτικότητα στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες). 

➢ Ενημέρωση των αγροτών για τις νέες ποικιλίες και τα πλεονεκτήματά τους 

➢ Ενίσχυση των κινήτρων μέσα για την καλλιέργειά τους 

Μέτρο 15ο: Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους γεωργούς και 

τους κτηνοτρόφους έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα 

Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται η ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης 

από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για την ασφάλιση καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και 

εξοπλισμού έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα με παράλληλη χορήγηση 

ενίσχυσης από το κράτος, ως επιδότηση ασφαλίστρου. Αυτές οι πολιτικές ασφάλισης επιτρέπουν στους 

αγρότες να επωφεληθούν από μια ευρύτερη κάλυψη από αυτή που είναι διαθέσιμη από τον κρατικό 

οργανισμό γεωργικών αποζημιώσεων για καταστροφές. Επίσης, με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

στους αγρότες να αξιολογήσουν το κίνδυνο έκθεσης των καλλιεργειών, ζώων και εξοπλισμού στα ακραία 

καιρικά φαινόμενα μέσα από το ύψος του ασφάλιστρου και να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην υιοθέτηση 

κατάλληλων μέτρων προσαρμογής και διαχείρισης κινδύνου για να μειώσουν τα ασφάλιστρά τους. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνονται τα ακόλουθα: 

➢ Ανάπτυξη του ιδιωτικού κλάδου γεωργικής ασφάλισης για τη μείωση του κινδύνου ζημιών στις 

καλλιέργειες, τα εκτρεφόμενα ζώα και τις υποδομές. 

➢ Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους αγρότες και κτηνοτρόφους 

με την παράλληλη χορήγηση ενίσχυσης από το κράτος , ως επιδότηση ασφαλίστρου. 

Μέτρο 16: Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών, με 

έμφαση στις ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό) 

Μέτρο 17: Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία με τη φύτευση 

δενδροστοιχιών, στους χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού. 
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7 Συμπεράσματα 

Τα δημιουργηθέντα τεχνητά  σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 προβλέπουν με βάση τις υποθέσεις τους, μείωση 

των βροχοπτώσεων, και σταδιακή αύξηση των περιόδων ξηρασίας και της ερημοποίησης ως το 2100, με 

συνέπεια και την αντίστοιχη μείωση της γεωργικής παραγωγής και βέβαια την εξ αυτής μείωση του 

εισοδήματος.  Στον τομέα της γεωργίας προτείνονται μέτρα, τα οποία προσβλέπουν στην πρόληψη της 

διάβρωσης και στην αποκατάσταση του διαβρωμένου εδάφους, στην αναστροφή της εξάντλησης των 

διαθέσιμων υδατικών πόρων και της δευτερογενούς αλάτωσης των εδαφών. Με δεδομένο ότι πάνω σπο το 

85% των διαθέσιμων τοπικών υδατικών πόρων χρησιμοποιείται από τον τομέα της γεωργίας, γίνεται 

αποδεδειγμένα υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων, με αποτέλεσμα να διεισδύει θαλάσσιο νερό στους 

παραθαλάσσιους υδροφορείς και να υποβαθμίζεται η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την 

άρδευση. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, πρέπει να εφαρμόζεται ο κώδικας γεωργικής 

πρακτικής και πολιτικής, όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Δασική Πολιτική και την 

Πολιτική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στις σωστές γεωργικές πρακτικές συμπεριλαμβάνονται και τα 

αντιδιαβρωτικά μέτρα εδαφών . Αντιδιαβρωτικά μέτρα θεωρούνται αυτά, τα οποία σχετίζονται με την 

κατασκευή αναβαθμών, ώστε να  ανακοπεί η ροή των χειμάρρων με ανεπιθύμητα υλικά που προκαλούν 

διάβρωση στις παράκτιες περιοχές, η παροχή κινήτρων στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών ώστε να 

μην εγκαταλείπουν τις γεωργικές εκτάσεις, η αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση 

των πλημμυρικών ζωνών της κοίτης των υδατορρευμάτων και την κατεδάφιση παντός παράνομου κτίσματος,  

η αναδάσωση μη γεωργικής και επανακαλλιέργεια της γεωργικής γης σε περίπτωση πυρκαγιάς και η 

αποκατάσταση του καμένου εδάφους. Επιπλέον, μέτρα που σχετίζονται με τη διάβρωση του εδάφους είναι 

και η χορήγηση επιδοτήσεων, ώστε να εφαρμόζεται η αγρανάπαυση περιοχών που απειλούνται, καθώς και 

οι επιδοτήσεις για καλλιέργειες δημητριακών, οι οποίες δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι 

σημαντικό, επίσης, να μειωθούν οι απώλειες νερού και να καλυφθεί η επιφάνεια του εδάφους με φυτικά 

υπολείμματα, πέτρες και χημικά βελτιωτικά, ώστε να απορροφούνται τα θρεπτικά συστατικά. Σχετικά με την 

εξάντληση των υδατικών πόρων, η πολιτεία έχει θέσει, στο πλαίσιο της Υδατικής Πολιτικής της, μέτρα και 

στόχους για την εξισορρόπηση του εφοδιασμού (υδατικοί πόροι) και της ζήτησης (ανάγκες για χρήση σε 

διάφορους τομείς), και για τη διασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου και αρδευτικού ύδατος. Επιπρόσθετα, 

κομβικής σημασίας είναι να δοθούν κίνητρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη βελτιωμένων συστημάτων 

άρδευσης στις  ημιορεινές περιοχές της Αττικής, καθώς να εφαρμοσθεί αυστηρά η νομοθεσία δανειοδότησης 

των γεωτρήσεων, ώστε να γίνεται περισσότεροι και καλύτεροι έλεγχοι των ποσοτήτων νερού που αντλούνται. 

Εφαρμογή των έξυπνων συστημάτων διαχείρισης νερού, και της γεωργίας ακριβείας. Προτείνονται, τέλος, 

αυστηρότερα μέτρα που σχετίζονται με τον περιορισμό των χρήσεων γης, οι οποίοι επιβαρύνουν σε μεγάλο 

βαθμό το έδαφος (όπως λ.χ. είναι τα γήπεδα γκολφ που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού). 

Για την προστασία των υφιστάμενων φυσικών οικοσυστημάτων γενικότερα προτείνεται: 

• Αύξηση της έκτασης των κρατικών και ιδιωτικών δασών και μείωση της αλόγιστης χρήσης τους για 

ξυλεία και βόσκηση. 

• Προστασία των δασών από πυρκαγιές και αναδάσωση των καμένων περιοχών. 

• Αύξηση της ενημέρωσης και του ελέγχου των αγροτών, των τουριστών και των επισκεπτών για την 

πρόληψη πυρκαγιών. 

• Αυστηρότερος έλεγχος και μέτρα για τη βόσκηση σε δάση υψηλής αξίας. 
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• Διαμόρφωση υποδομών για προληπτική προστασία από πυρκαγιές, όπως δασικών δρόμων, 

αντιπυρικών λωρίδων και υδατοδεξαμενών σε ιδιωτικές εκτάσεις. 

• Πρόγραμμα δάσωσης γυμνών περιοχών και αποκατάσταση δασικής βλάστησης, ειδικά σε 

διαταραγμένους χώρους   
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών του Τομέα της Γεωργίας σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΥΠΑΑ&Τ. Εκτάσεις και παραγωγή προϊόντων 

Σιτηρά 

Κατά την περίοδο 2000-2018, η μέση ετήσια έκταση που καλύπτεται στην Αττική από καλλιέργειες σιτηρών 

ανέρχεται σε 84.865 στρέμματα αποτελώντας μόλις το 0,8% των εκτάσεων σιτηρών σε επίπεδο Χώρας. Η 

μέγιστη καλλιεργούμενη έκταση σιτηρών στην Αττική καταγράφεται το 2001 (139.681 στρ.) και η μικρότερη 

το 2015 (30.123 στρ.). Η ετήσια διακύμανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σιτηρών φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Από το ακόλουθο διάγραμμα καθίσταται σαφές ότι οι εκτάσεις καλλιέργειας σιτηρών 

παρουσιάζουν πτωτική τάση την περίοδο 2000-2018.  

 

Διάγραμμα 0-1 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες σιτηρών στην Αττική, έτη 
2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Τα είδη σιτηρών που καλλιεργούνται στην Αττική, είναι κατά κύριο λόγο, το σκληρό σιτάρι, η βρώμη και το 

κριθάρι. Η μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών καταγράφεται το 2016 με 21.011 tn σιτηρών και η μικρότερη το 

2018 με 3.642 tn.  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η μέγιστη παραγωγή σκληρού σιταριού καταγράφεται το 2004 με 12.721 tn 

και η μικρότερη το 2018 με 2.660tn. Η μέγιστη παραγωγή βρώμης καταγράφεται το 2016 με 9.604 tn και η 

μικρότερη το 2018 με 101tn, ενώ η μέγιστη παραγωγή κριθαριού καταγράφεται το 2014 (3.145tn) και η 

μικρότερη το 2018 (818tn). 
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Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία παραγωγής σιτηρών, το σκληρό σιτάρι παρουσιάζει σημαντική ετήσια 

διακύμανση στην παραγωγή με τις παραγόμενες ποσότητες να παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις. Η παραγωγή 

βρώμης μέχρι το 2008 ήταν σταθερή ενώ έκτοτε η παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στην ετήσια 

παραγωγή. Τέλος η παραγωγή σιταριού δεν παρουσιάζει έντονες ετήσιες διακυμάνσεις και μπορεί να 

θεωρηθεί σταθερή.  

Η παραγωγή σιτηρών στην Αττική αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της παραγωγής σε επίπεδο Χώρας. 

Αναλυτικότερα η μέση παραγωγή σκληρού σιταριού των ετών 2000-2018 αποτελεί το 0,8% της μέσης 

παραγωγής της Χώρας, ενώ αντίστοιχα η μέση παραγωγή κριθαριού αποτελεί το 0,6% της παραγωγής της 

Χώρας και η παραγωγή βρώμης το 3% της παραγωγής της Χώρας.  

Ως προς τις τάσεις σε επίπεδο Χώρας, σημειώνεται ότι το σκληρό σιτάρι έχει πτωτικές τάσεις παραγωγής, 

στην παραγωγή βρώμης  καταγράφονται τάσεις αύξησης, ενώ η παραγωγή κριθαριού είναι σταθερή.  

 

Διάγραμμα 0-2 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής σκληρού σιταριού, βρώμης και κριθαριού στην 
Αττική για τα έτη 2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Όσπρια 

Κατά την περίοδο 2000-2018, η μέση ετήσια έκταση που καλύπτεται στην Αττική από καλλιέργειες οσπρίων 

ανέρχεται σε 2.446 στρέμματα αποτελώντας μόλις το 0,6% των εκτάσεων καλλιέργειας οσπρίων σε επίπεδο 

Χώρας. Η μέγιστη καλλιεργούμενη έκταση οσπρίων στην Αττική καταγράφεται το 2018 (7.329 στρ.) και η 

μικρότερη το 2009 (1.193στρ.). Η ετήσια διακύμανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων οσπρίων φαίνεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Από το ακόλουθο διάγραμμα καθίσταται σαφές ότι οι εκτάσεις καλλιέργειας οσπρίων 

παρουσιάζουν σημαντική τάση αύξησης κατά τα έτη 2012-2018.  
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Διάγραμμα 0-3 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες οσπρίων στην Αττική, έτη 
2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Τα είδη οσπρίων που καλλιεργούνται στην Αττική, είναι κατά κύριο λόγο, ο βίκος, ο αρακάς, οι φακές, τα 

κουκιά, τα ρεβύθια και η φάβα. Η μεγαλύτερη παραγωγή οσπρίων καταγράφεται το 2017 με 1.138tn οσπρίων 

και η μικρότερη το 2002 με 199 tn. Πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή οσπρίων σε αντιστοιχία με τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις έχει αυξηθεί σημαντικά με τη μέση παραγωγή τα έτη 200-2011 να είναι περί του 

300tn και τα έτη 2012-2018 να έχει υπερδιπλασιαστεί (~670tn).  

Η παραγωγή για τα έτη 2000-2018 για τα κουκιά, τον αρακά, τις φακές, τα ρεβύθια και τη φάβα δεν 

παρουσιάζει σημαντική ετήσια διακύμανση και παραμένει σχετικά σταθερή. Σημαντική διαφοροποίηση της 

παραγωγής καταγράφεται στην παραγωγή του βίκου, όπου ο μέσος όρος παραγωγής τα έτη 2000-2012 ήταν 

192tn ενώ ο μέσος όρος των ετών 2014-2018 είναι 602tn (το 2013 η παραγωγή ήταν μηδενική).  

Η παραγωγή οσπρίων στην Αττική αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της παραγωγής σε επίπεδο Χώρας. Η μέση 

παραγωγή φάβας των ετών 2000-2018 αποτελεί το 5,2% της μέσης παραγωγής της Χώρας, η μέση παραγωγή 

βίκου αποτελεί το 1,4% της παραγωγής της Χώρας, ενώ η παραγωγή των λοιπών οσπρίων είναι κάτω του 1% 

της παραγωγής της Χώρας.  

Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά  

Τα τελευταία χρόνια τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος στην 

καλλιέργεια στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ μέχρι το 2009 δεν καταγράφονται εκτάσεις 

καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Αττική. Η μέση έκταση αυτού του είδους 

καλλιεργειών, είναι μικρή, και την περίοδο 2010-2018 είναι 370 στρέμματα περίπου.  

Τα σημαντικότερα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών της Αττικής είναι ο κορίανδρος, η αλόη και ο 

δυόσμος. Η μέση παραγωγή κορίανδρου τα έτη 2014-2018 είναι 6tn και αποτελεί το 18,2% της μέσης 

παραγωγής της Χώρας. Η μέση παραγωγή αλόης για τα έτη 204-2018 είναι 240tn και αποτελεί το 28,4% της 

μέσης παραγωγής της Χώρας για την ίδια περίοδο ετών. Η μέση παραγωγή δυόσμου για τα έτη 2011-2018 

ήταν 22,6tn, αποτελώντας το 11,3% της μέσης παραγωγής της Χώρας για την ίδια περίοδο ετών.  

Νωπά Κηπευτικά 
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Κατά την περίοδο 2000-2018, η μέση ετήσια έκταση που καλύπτεται στην Αττική από καλλιέργειες νωπών 

κηπευτικών προϊόντων ανέρχεται σε 58.934 στρέμματα αποτελώντας το 5,4% των εκτάσεων νωπών 

κηπευτικών σε επίπεδο Χώρας. Η μέγιστη καλλιεργούμενη έκταση στην Αττική καταγράφεται το 2004 (74.054 

στρ.) και η μικρότερη το 2017 (34.875στρ.). Η ετήσια διακύμανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων νωπών 

κηπευτικών φαίνεται στο ακόλουθο Error! Reference source not found.. Από το ακόλουθο διάγραμμα 

καθίσταται σαφές ότι οι εκτάσεις καλλιέργειας νωπών κηπευτικών παρουσιάζουν πτωτική τάση την περίοδο 

2000-2018.  

 

Διάγραμμα 0-4 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες νωπών κηπευτικών στην 
Αττική, έτη 2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Η παραγωγή νωπών κηπευτικών αποτελεί το 5% της παραγωγής σε επίπεδο Χώρας σύμφωνα με τους μέσους 

όρους για τα έτη 2000-2018.  

Τα σημαντικότερα είδη νωπών κηπευτικών στην Αττική τόσο ως προς τις καταλαμβανόμενες εκτάσεις 

καλλιεργειών και ως προς την παραγωγή, είναι οι τομάτες, τα κρεμμύδια, τα ραδίκια, το σπανάκι, τα 

μαρούλια υπαίθρου, τα κολοκύθια υπαίθρου, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και το λάχανο. Στον ακόλουθο 

πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την μέση παραγωγή των ανωτέρω αναφερομένων λαχανικών, 

την μέγιστη και την ελάχιστη παραγωγή και το έτος που καταγράφηκε (περίοδος αναφοράς 2000-2018.  

Πίνακας 0-1 Είδη λαχανικών με σημαντική παραγωγή στην Περιφέρεια Αττικής, μέγιστη και ελάχιστη 
τιμή παραγωγής για τα έτη 2000-2018 και έτος που καταγράφηκε. 

 

Παραγωγή (σε tns) 

Κουνουπίδι, 
Μπρόκολο 

Λάχανο 
Μαρούλια 
υπαίθρου 

Ραδίκια 
Κολοκύθια 
υπαίθρου 

Σπανάκι 
Τομάτες 
νωπές 

υπαίθρου 

Τομάτες 
νωπές υπό 

κάλυψη 

Κρεμμύδια 
νωπά 

Μ.Ο. 8.102 8.075 11.573 13.634 9.308 11.925 19.475 6210 19274 

Μέγιστη Τιμή 
και έτος που 

καταγράφηκε 

10.604 11.642 18.730 23.653 13.199 20.108 32.459 11.202 33.863 

2012 2011 2010 2013 2006 2013 2001 2016 2000 

Ελάχιστη Τιμή 
και έτος που 

καταγράφηκε 

665 2.000 4.288 2.660 2.250 4.108 1.900 1.300 1.700 

2017 2017 2018 2018 2017 2015 2017 2017 2014 
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Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται η διακύμανση της ετήσια παραγωγής για τα λαχανικά που 

προαναφέρθηκαν. Για τα περισσότερα νωπά κηπευτικά καταγράφονται τάσεις μείωσης της παραγωγής 

καθώς και σημαντική ετήσια διακύμανση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια.  

 

Διάγραμμα 0-5 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής στην Αττική για τα έτη 2000-2018 (κουνουπίδι, 
μπρόκολο, λάχανο και μαρούλια υπαίθρου) (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑΤ) 

 

Διάγραμμα 0-6 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής στην Αττική για τα έτη 2000-2018 (ραδίκια, 
κολοκύθια υπαίθρου & σπανάκι) (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 
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Διάγραμμα 0-7 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής στην Αττική για τα έτη 2000-2018 (τομάτες υπό 
κάλυψη, τομάτες υπαίθρου & κρεμμύδια νωπά) (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Η μέση παραγωγή στην Αττική σε ραδίκια των ετών 2000-2018 αποτελεί το 42% της μέσης παραγωγής της 

Χώρας, ενώ αντίστοιχα η μέση παραγωγή σε σπανάκι αποτελεί το 23% της παραγωγής της Χώρας και η 

παραγωγή νωπών κρεμμυδιών  το 17% της μέσης παραγωγής της Χώρας. Σημαντική είναι επίσης και η 

παραγωγή της Περιφέρειας σε αγγούρια αποτελώντας περίπου το 11% της παραγωγής της χώρας.  

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων λαχανικών, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά είδη, τα οποία 

αποτελούν σημαντικό μέρος της παραγωγής σε επίπεδο Χώρας. Η μέση παραγωγή μαϊντανού για τα έτη 

αναφοράς στην Αττική ξεπερνά το 82% της μέσης παραγωγής της Χώρας, ενώ η μέση παραγωγή σέλινου, 

άνηθου και βλίτων αποτελεί αντίστοιχα  55%, 60% και 40%  της παραγωγής της Χώρας.  

Ως προς τα θερμοκήπια ανά είδος παραγωγής πρέπει να επισημανθεί ότι σε θερμοκήπια παράγεται το 40% 

περίπου της τομάτας και το 75% των αγγουριών. 

Καλλωπιστικά φυτά - Σπορεία - Φυτώρια 

Το 11% περίπου των εκτάσεων κηπευτικής γης στην Περιφέρεια Αττικής, καταλαμβάνεται από εκτάσεις 

καλλιεργειών ανθέων και καλλωπιστικών φυτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3.339 στρ. εκ των οποίων το 

40% περίπου αποτελούν οι εκτάσεις θερμοκηπίων. Πρόκειται για σημαντικό μέγεθος σε επίπεδο Χώρας 

καθώς αποτελεί το 20% περίπου των εκτάσεων καλλιέργειας ανθέων και καλλωπιστικών φυτών. 

Εσπεριδοειδή 

Η μέση ετήσια έκταση που καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην Αττική, όπως και η μέγιστη 

και η ελάχιστη ετήσια παραγωγή καθώς και το έτος που σημειώθηκε για την περίοδο 2000-2018 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι σημαντικότερες καλλιέργειες 

εσπεριδοειδών για την Περιφέρεια Αττικής είναι τα λεμόνια και τα πορτοκάλια.  
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Πίνακας 0-2 Μέση έκταση καλλιέργειας εσπεριδοειδών, ελάχιστη και μέγιστη παραγωγή (έτη 2000-
2018) 

  
Έκταση 
(σε στρ. 

Παραγωγή (σε tns) 

Φράπες, Grapefruit Λεμόνια Πορτοκάλια Μανταρίνια  

Μ.Ο. 7.887 24 3.456 2.127 802 

Μέγιστη Τιμή και 
έτος που 

καταγράφηκε 

10.353 60 6.366 4.546 1.248 

2001 2010 2009 2008 2010 

Ελάχιστη Τιμή και 
έτος που 

καταγράφηκε 

6.493 10 1.508 883 423 

2015 2017 2004 2016 2001 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της ετήσιας έκτασης που καταλαμβάνεται από 

εκτάσεις καλλιέργειας εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια Αττικής. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι από το 2000 

μέχρι το 2004 οι εκτάσεις καλλιέργειας εσπεριδοειδών μειώνοντας, ενώ έκτοτε η κατάσταση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως σταθερή χωρίς σημαντική ετήσια διακύμανση. 

 

Διάγραμμα 0-8 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην 
Αττική, έτη 2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Στο ακόλουθο Error! Reference source not found. παρουσιάζεται η ετήσια διακύμανση της παραγωγής 

εσπεριδοειδών στην Αττική για την περίοδο 2000-2018. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η παραγωγή 

μανταρινιών και grapefruit παραμένει σταθερή, ενώ η παραγωγή σε πορτοκάλια και λεμόνια παρότι είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη, ωστόσο παρουσιάζει μεγάλη ετήσια διακύμανση.  
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Διάγραμμα 0-9 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής εσπεριδοειδών στην Αττική για τα έτη 2000-2018 (πηγή 
στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Επισημαίνεται ότι η μέση ετήσια παραγωγή λεμονιών στην Αττική αποτελεί το 4,5% της μέσης ετήσιας 

παραγωγής της Χώρας, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τα πορτοκάλια είναι 0,2%.  

Ελαιώνες 

Η μέση ετήσια έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια ελαιόδεντρων στην Αττική την περίοδο 2008-2018, 

είναι 390.773στρέμματα. Η μέγιστη έκταση καλλιέργειας ελαιόδεντρων καταγράφεται το 2018 (737.454 στρ.) 

και η ελάχιστη το 2000(272.805στρ.).  

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της ετήσιας έκτασης που καταλαμβάνεται από 

ελαιόδεντρα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου και διακρίνεται η τάση αύξησης στις καλλιεργούμενες εκτάσεις.  

 

Διάγραμμα 0-10 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες ελαιόδεντρων 
στην Αττική, έτη 2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Οι καλλιέργεια ελαιόδεντρων στην Αττική αφορούν κατά κύριο λόγο σε ελιές για λάδι (2018: 737.104στρ.) 

ενώ πολύ μικρό τμήμα της εν λόγω καλλιέργειας αφορά σε ελιές βρώσιμες (2018: 350στρ). 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ετήσια διακύμανση της παραγωγής για τις δύο κατηγορίες που 

προαναφέρθηκαν  στην Αττική για την περίοδο 2000-2018. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι και για τις δύο 
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κατηγορίες η ετήσια παραγωγή δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Εξαίρεση αποτελεί η παραγωγή 

για λάδι το 2018, και μένει να δούμε τα επόμενα έτη αν θα διατηρηθεί η αύξηση της παραγωγής. 

 

Διάγραμμα 0-11 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής στην Αττική για τα έτη 2000-2018 (πηγή 
στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί το 2% της παραγωγής της Χώρας.  

Αμπέλια 

Η μέση ετήσια έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια αμπελιών στην Αττική την περίοδο 2008-2018, είναι 

102.579 στρέμματα. Η μέγιστη έκταση αμπελοκαλλιέργειας καταγράφεται το 2002 (149.081 στρ.) και η 

ελάχιστη το 2015(56.043 στρ.).  

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της ετήσιας έκτασης που καταλαμβάνεται από 

αμπελοκαλλιέργειες στην Περιφέρεια Αττικής, και διακρίνεται η πτωτική τάση στις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις.  

 

Διάγραμμα 0-12 Ετήσια διακύμανση έκτασης που καλύπτεται από καλλιέργειες αμπελιών στην 
Αττική, έτη 2000-2018 (πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 
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Οι αμπελοκαλλιέργειες στην Αττική αφορούν κατά κύριο λόγο σε σταφύλια κοινών κρασάμπελων (2018: 

22.091 στρ.) ενώ από το 2015 σημαντικές εκτάσεις καλλιεργούνται με σταφύλια για κρασί Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (2018: 34.664στρ). 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ετήσια διακύμανση της παραγωγής σταφυλιών για τις δύο 

κατηγορίες που προαναφέρθηκαν  στην Αττική για την περίοδο 2000-2018. Από το διάγραμμα φαίνεται η 

πτωτική τάση της παραγωγής σταφυλιών για κοινά κρασάμπελα καθώς και αυξητική τάση των τελευταίων 

ετών στην παραγωγή για κρασί Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 

 

Διάγραμμα 0-13 Ετήσια διακύμανση της παραγωγής σταφυλιών στην Αττική για τα έτη 2000-2018 
(πηγή στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΑ&Τ) 

Τέλος επισημαίνεται ότι η μέση ετήσια παραγωγή σταφυλιών κοινών κρασάμπελων αποτελεί το 8,2% της 

ετήσιας μέσης παραγωγής σε επίπεδο Χώρας.   

Το 2017 παρήχθησαν και 10tn σταφίδας, μέγεθος που αποτελεί το 8,5% της συνολικής παραγωγής της Χώρας. 

Λοιπές καλλιέργειες 

Λοιπές σημαντικές καλλιέργειες στην Αττική αποτελούν οι δενδροκαλλιέργειες φιστικιών και σύκων.  

Η μέση ετήσια έκταση καλλιέργειας φιστικιών στην Αττική για τα έτη 2000-2018 ανέρχεται σε 15.783 

στρέμματα, με τη μεγαλύτερη έκταση να καταγράφεται το 2001 (17.020 στρ.) και τη μικρότερη το 2015 

(10.500 στρ.). Η μέση ετήσια παραγωγή φιστικιών για τα έτη 2000-2018 ανέρχεται σε 2.392tn και αποτελεί 

το 27,3% της μέσης ετήσιας παραγωγής της Χώρας.  

Η μέση ετήσια έκταση καλλιέργειας σύκων στην Αττική για τα έτη 2000-2018 ανέρχεται σε 2.332 στρέμματα, 

με τη μεγαλύτερη έκταση να καταγράφεται το 2000 (4.911 στρ.) και τη μικρότερη το 2013 (131 στρ.). Η μέση 

ετήσια παραγωγή σύκων για τα έτη 2000-2018 ανέρχεται σε 3.421tn και αποτελεί το 22,3% της μέσης ετήσιας 

παραγωγής της Χώρας.  
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ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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1 Εισαγωγή  

1.1 Αντικείμενο 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 
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• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέου του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα των Δασικών Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας είναι μία από τις 

10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της 

Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

(κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον 

τομέα της ενέργειας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια 

επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους 

καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με μικρές προσαρμογές και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την 

ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας του τομέα, την 

χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων [36,129].  

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα αναμένεται να είναι άμεσες (π.χ. μαζικές 

ξηράνσεις δένδρων και θνησιμότητα λόγω αυξημένων περιστατικών παρατεταμένης ξηρασίας, μείωση της 

παραγωγικότητας και εξασθένιση των δέντρων) ή έμμεσες (π.χ. επιδείνωση της υγείας του δάσους λόγω 

επιδημιών παθογόνων οργανισμών). Ως αποτέλεσμα, η επίτευξη των διαχειριστικών σκοπών αλλά και οι 

υπηρεσίες που τα δάση προσφέρουν στον άνθρωπο, βρίσκονται σε κίνδυνο [201]. 

Η άμεση, αλλά κυρίως η έμμεση συμβολή των δασικών οικοσυστημάτων στην παροχή πολλαπλών 

οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγαθών, είναι ζωτικής σημασίας για σχεδόν όλους τους κλάδους της 

παραγωγής, καθώς συμβάλλουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος τόσο στο φυσικό, 

όσο και στο δομημένο περιβάλλον. Η ιεράρχηση των δράσεων για την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης 

στα δασικά οικοσυστήματα με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική και 

κοινωνική δομή είναι, λόγω των περιορισμένων πόρων, ζωτικής σημασίας για την ευημερία της ελληνικής 

κοινωνίας [204]. 
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1.2 Επισκόπηση του τομέα  

1.2.1 Γενικά 

Η Αττική χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα παρά τις μακραίωνες ανθρώπινες επεμβάσεις. Στην 

Περιφέρεια απαντώνται 2 Εθνικοί Δρυμοί (Πάρνηθας, Σουνίου), 1 Εθνικό Πάρκο (Σχινιά), 1 Περιφερειακό 

Πάρκο (Βουρκάρι Μεγάρων), 4 θεσμοθετημένοι ορεινοί όγκοι (Υμηττός, Πεντέλη, Αιγάλεω, Λαυρεωτική), 1 

περιοχή που προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Εθνικός Δρυμός Σουνίου) καθώς και 21 

περιοχές, που εντάσσονται στο Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000). Στην Αττική 

επίσης απαντώνται σημαντικοί υγρότοποι (ΠΔ ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012, ΡΣΑ Ν.4277/2014 Παράρτημα ΙΧ, 

Ν.4559/2018).  

Πλήθος ειδών και υποειδών είναι ενδημικά της Αττικής ή είναι ενδημικά της Ελλάδας. Ανάμεσά τους μεγάλος 

αριθμός προστατεύεται με βάση διεθνείς, ευρωπαϊκές και ελληνικές συνθήκες και νόμους. Ορισμένα από τα 

στενότοπα ενδημικά φυτικά taxa, που φυτρώνουν μόνο σε ορισμένες θέσεις αποκλειστικά της Αττικής είναι 

[205, 206, 152]: 

• Asperula baenitzii (EN - Κινδυνεύον) 

• Centaurea attica subsp.attica (Προεδρικό Διάταγμα 67/81)  

• Centaurea attica subsp. megarensis (VU - Τρωτό, Παρ. II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ)  

• Centaurea attica subsp. pentelica (ΠΔ 67/81) 

• Campanula celsii subsp. parnesia 

• Campanula saxatilis subsp. cytherea 

• Consolida tenuissima (VU - Τρωτό) 

• Limonium aphroditae, φυτρώνει σε μια μόνο παραλία των Κυθήρων, τα Λιμνάρια και πουθενά αλλού 

στον κόσμο (EN - Κινδυνεύον) 

• Limonium cythereum (VU - Τρωτό) 

• Ophrys fusca subsp. laureotica (υποείδος ορχιδέας που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Λαυρεωτική) 

• Satureja acropolitana (μόνο στην Ακρόπολη Αθηνών, μέχρι πρόσφατα το θεωρούσαν πιθανώς 

εξαφανισμένο)  

• Silene oligantha subsp. parnesia 

• Stachys swainsonii subsp. scyronica (R - Σπάνιο) 

• Verbascum pentelicum 

Ενδεικτικά επίσης παρατίθενται παρακάτω μερικά ενδημικά φυτά της Ελλάδας που φυτρώνουν στην Αττική: 

• Abies cephalonica (LC – Μειωμένου ενδιαφέροντος) 

• Centaurea achaia subsp. corinthiaca (VU - Τρωτό) 

• Centaurea cithaeronea (EN - Κινδυνεύον) 

• Malcolmia graeca subsp. graeca (Αττική, Εύβοια) 

• Silene holzmannii (EN - Κινδυνεύον, βραχονησίδες Αιγαίου) 

• Stachys spruneri (ΠΔ 67/81)  

• Fritillaria obliqua subsp. obliqua (Αττική, Εύβοια) (NT - Σχεδόν απειλούμενο, ΠΔ 67/81) 

• Colchicum lingulatum susbp. lingulatum (NT - Σχεδόν απειλούμενο) 

• Amelanchier chelmea (R - Σπάνιο) 
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Επίσης, ορισμένα από τα φυτά της Αττικής, που δεν είναι μεν ενδημικά της Ελλάδας, αλλά είναι πολύ 

σημαντικά για την βιοποικιλότητα και προστατεύονται είναι τα ακόλουθα: 

• Coriaria myrtifolia (VU - Τρωτό), Μεσόγειος 

• Leontice leontopetalum subsp. leontopetalum (VU - Τρωτό) 

• XMalosorbus florentina (VU - Τρωτό, ΠΔ 67/81) 

• Roemeria hybrida subsp. hybrida (VU - Τρωτό), Μεσόγειος, ΝΔ Ασία 

• Ophrys argolica (VU - Τρωτό, CITES) 

Ακόμα, η Αττική φιλοξενεί μια ενδιαφέρουσα και πλούσια πανίδα, με ορισμένα από τα σημαντικότερα να 

είναι τα ακόλουθα: 

• Canis lupus (VU – Τρωτό) 

• Capreolus capreolus (VU – Τρωτό) 

• Caretta caretta (EN – Κινδυνεύον, ΠΔ 67/81, είδος προτεραιότητας του Παρ. ΙΙ της 92/43, CITES, 

Σύμβαση Βόννης, Βέρνης) 

• Cervus elaphus (CR – Κρισίμως Κινδυνεύον για τους ελληνικούς πληθυσμούς του) 

• Delphinus delphis (EN – Κινδυνεύον, ΠΔ 67/81, Παρ. IV της 92/43, CITES, Σύμβαση Βόννης, Βέρνης, 

ACCOBAMS) 

• Grampus griseus (VU - Τρωτό, ΠΔ 67/81, Παρ. IV της 92/43, CITES, Σύμβαση Βέρνης, ACCOBAMS) 

• Monachus monachus (CR – Κρισίμως Κινδυνεύον, ΠΔ 67/81, είδος προτεραιότητας Παρ. ΙΙ και IV της 

92/43, CITES, Σύμβαση Βόννης, Βέρνης) 

• Pelasgus marathonicus (VU – Τρωτό, ΠΔ 67/81, Παρ. ΙΙΙ Σύμβασης Βέρνης), ενδημικό της Ελλάδας 

• Stenella coeruleoalba (VU – Τρωτό, Παρ. IΙ της 92/43, CITES, Σύμβαση Βέρνης, ACCOBAMS). 

1.2.2 Περιοχές Natura 2000 

Το Δίκτυο Νatura 2000 ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση και προστασία ορισμένων φυσικών οικοτόπων, 

αυτοφυών ειδών χλωρίδας και άγριων ειδών πανίδας. Εκτείνεται σε όλα τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) και αποτελείται 

από δύο τύπους περιοχών 

• τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους οποίους 

απαντώνται τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του Παραρτήματος II 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας.  

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την Ορνιθοπανίδα, όπως 

ορίζονται στην Οδηγία 2009/147/EK περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.  

Όσον αφορά στους ΤΚΣ, κάθε Κράτος μέλος προτείνει έναν κατάλογο τόπων όπου απαντώνται φυσικοί 

οικότοποι και άγρια ζωικά και φυτικά είδη. Βάσει των εθνικών καταλόγων και σε συμφωνία με καθένα από 

τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για καθεμία από τις επτά 

βιογεωγραφικές περιφέρειες της ΕΕ (αλπική, ατλαντική, αρκτική, ηπειρωτική, μακρονησιακή, μεσογειακή και 

παννονιακή). Σήμερα σε ισχύ βρίσκεται ο 13ος ενημερωμένος σχετικός κατάλογος που δημοσιεύτηκε με την 

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2020/000, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για την έγκριση του δέκατου 
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τρίτου επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική 

περιοχή. 

Όταν καθοριστεί ένας ΤΚΣ, το οικείο Κράτος Μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση 

με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 

ενός τύπου φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη 

συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής 

που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους. 

Με βάση και τους ορισμούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Ειδική Ζώνη Διατήρησης είναι ο Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας ορισμένος από τα ΚΜ μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και συμβατικής πράξης, στον οποίο 

εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων ή/και των πληθυσμών των ειδών για τα 

οποία ορίστηκε ο τόπος.
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Εικόνα 1-1 Περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Περιφέρεια Αττικής 
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Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα ΚΜ, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η 

διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (όπως ισχύει) και τις 

διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

Σύμφωνα με το Νόμο 3937/2011 (άρθρο 5 παρ. 4.2) οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν 

ταξινομηθεί ως ΖΕΠ βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 

Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 αποτελούν μέρος του Δικτύου Natura 2000. Με 

ΚΥΑ ο κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010). 

Με την ΚΥΑ 50743/11.12.2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15.12.2017), εγκρίθηκε η αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου 

των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με τον εν λόγω αναθεωρημένο 

εθνικό κατάλογο, σε αυτόν περιλαμβάνονται συνολικά 446 περιοχές. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743/11.12.2017 και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/96 οι περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000 που εκτείνονται χωρικά (στο σύνολό τους ή εν μέρει) στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε 21 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 1-1 Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που εκτείνονται χωρικά στην Περιφέρεια Αττικής 

Α/Α Κωδικός Ονομασία Κατηγορία 

1 GR2420016 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  ΖΕΠ 

2 GR2510005 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΣΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ  ΤΚΣ 

3 GR2530005 ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ  ΕΖΔ 

4 GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ  ΤΚΣ 

5 GR3000001 ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ  ΕΖΔ - ΖΕΠ 

6 GR3000003 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ  ΕΖΔ 

7 GR3000004 ΒΡΑΥΡΩΝΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  ΕΖΔ 

8 GR3000005 ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  ΕΖΔ 

9 GR3000006 ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΕΖΔ 

10 GR3000008 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ  ΕΖΔ 

11 GR3000010 ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ  ΕΖΔ 

12 GR3000011 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ  

ΖΕΠ 

13 GR3000012 
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΩΝΙΕΣ  

ΖΕΠ 

14 GR3000013 
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, 
ΚΑΠΕΛΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΦΙΔΟΝΗΣΙ  

ΖΕΠ 

15 GR3000014 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ  ΖΕΠ 

16 GR3000015 ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ  ΖΕΠ 

17 GR3000016 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΧΙΝΙΑ  ΖΕΠ 

18 GR3000018 ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ  ΖΕΠ 

19 GR3000019 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΗΡΩΝ  ΖΕΠ 

20 GR3000020 ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΖΕΠ 

21 GR4210011 
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, 
ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ  

ΕΖΔ 
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Ακολούθως δίδονται στοιχεία για τις ΕΖΔ και ΤΚΣ της Περιφέρειας.  

GR2510005 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΣΑΝΙΑ - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ 

Η περιοχή με κωδικό GR2510005 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΣΑΝΙΑ - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 

ΜΕΘΑΝΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως ΤΚΣ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, έχει συνολική έκταση που 

ανέρχεται σε 3.728,08 ha και είναι εξ ολοκλήρου θαλάσσια. Εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Παυσανία εντοπίζεται στην λεκάνη της Επιδαύρου στο δυτικό Σαρωνικό 

Κόλπο, σε απόσταση 1,5-2km στα ΒΔ της χερσονήσου των Μεθάνων και καλύπτει μια έκταση περίπου 12 

km2. Η θαλάσσια περιοχή αυτή περιλαμβάνει το εκτεταμένο ηφαιστειακό πεδίο ανάμεσα στο ηφαίστειο του 

Παυσανία και τις βορειοδυτικές ακτές της χερσονήσου των Μεθάνων, από τον Άγιο Νικόλαο (πηγές 

Παυσανία) έως το ακρωτήριο της Κρασοπαναγίας. 

Σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ, 12/2016)στην περιοχή καταγράφονται 4 ΤΟ (Τύποι 

Οικοτόπων) του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων ο ένας είναι οικότοπος 

προτεραιότητας. Πρόκειται για τον ΤΟ 1120 – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion 

oceanicae). Στην περιοχή δεν καταγράφεται κανένα σημαντικό είδος του Παραρτήματος II της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, αλλά απαντώνται συνολικά 21 άλλα σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 7 είναι είδη χλωρίδας, τα 

8 είναι είδη ασπόνδυλων και τα υπόλοιπα 6 είδη ιχθυοπανίδας. 

GR2530005 – ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ 

Η περιοχή με κωδικό GR2530005 και ονομασία «ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην 

Περιφέρεια Αττικής και την ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει συνολική έκταση που 

ανέρχεται σε 6.987 ha. Εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016) της ΕΖΔ, ο ορεινός όγκος των Γερανείων (υψηλότερη κορυφή 1.351m) 

εντοπίζεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σε απόσταση περίπου 60km. Το ανατολικό τμήμα της 

περιοχής ανήκει στην ΠΕ Αττικής και το δυτικό στην ΠΕ Κορινθίας. Οι βράχοι της οροσειράς των Γερανείων 

αποτελούνται κυρίως από φλύσχη και ασβεστόλιθο. Το κλίμα είναι μεσογειακό, έχοντας μια αυστηρά ξηρή 

περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η βλάστηση της περιοχής είναι χαρακτηριστική των 

οικοσυστημάτων μεσογειακού τύπου. 

Η τοποθεσία είναι καλά δασωμένη κυρίως με δάση Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και κατά μήκος των 

ρεμάτων που απαντώνται κατά διαστήματα υπάρχουν μικροί σχηματισμοί υγρόφιλων ειδών, όπως η 

πικροδάφνη (Nerium oleander) και η λυγαριά (Vitex agnus castus). Το ανώτερο και το πιο κρύο τμήμα της 

περιοχής καλύπτεται από καλά δομημένα δάση της ενδημικής της Ελλάδας Κεφαλληνιακής ελάτης, Abies 

cephalonica (τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Υπάρχει 

επίσης φρυγανική βλάστηση. Στην περιοχή καταγράφονται 6 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

εκ των οποίων ο ένας είναι οικότοπος προτεραιότητας. Πρόκειται για τον ΤΟ 3170 –Μεσογειακά εποχικά 

τέλματα. Στην περιοχή καταγράφονται 5 σημαντικά είδη του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των 

οποίων 1 είναι φυτικό είδος, 3 είναι είδη ερπετών και 1 είδος θηλαστικού. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 

25 άλλα σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 12 είναι είδη χλωρίδας, τα 9 είναι είδη ερπετών και τα υπόλοιπα 
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4 είδη θηλαστικών. Σημαντική έκταση της ΕΖΔ, η οποία αφορούσε κυρίως σε δάση P. halepensis (ΤΟ 9540) 

επηρεάσθηκε από την πυρκαγιά που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2018, η οποία οδήγησε σε ισχυρό κίνδυνο 

διάβρωσης στην λεκάνη του ρέματος Πίκας στην Κινέτα [183]. Και πραγματικά την 25η Νοεμβρίου του 2019 

σημειώθηκε στην περιοχή μεγάλη πλημμύρα με σημαντικές βλάβες, τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο 

φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής [112].  

GR2530007 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

Η περιοχή με κωδικό GR2530007 και ονομασία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ» έχει χαρακτηριστεί ως ΤΚΣ. 

Εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου. 

Η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 236.571,15 ha και είναι εξ ολοκλήρου θαλάσσια. Η περιοχή 

περιλαμβάνει όλο τον Κορινθιακό κόλπο. Όσον αφορά τα είδη Κητωδών, αυτά απαντώνται στο κεντρικό και 

ανατολικό τμήμα του κόλπου, που είναι μια μικρή και ημι-κλειστή περιοχή, μέγιστου βάθους 935 m, ανοιχτή 

για ανταλλαγή πληθυσμών μόνο από τα δυτικά, από το άνοιγμα μήκους 2 km και μέγιστου βάθους 66 m προς 

τον Πατραϊκό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος. Τα ρηχά νερά του Κορινθιακού κόλπου και ο πορθμός Ρίου-

Αντιρρίου αποτελούν γεωγραφικό φράγμα για τα πελαγικά κητώδη είδη που ενδιαιτούν σε αυτό το βαθύ 

τμήμα της περιοχής. Όλος ο Κορινθιακός κόλπος είναι ένα σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο και ως εκ τούτου 

εύθραυστο οικοσύστημα. Τα ρηχά παράκτια ύδατα του κόλπου στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής 

συνιστούν τμήμα του ενδιαιτήματος του Ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) στο Ιόνιο, ενώ τα βαθύτερα 

πελαγικά ύδατα αποτελούν ενδιαίτημα μιας παγκοσμίως μοναδικής μεικτής κοινότητας δελφινιών, που 

σχηματίζεται από Κοινά δελφίνια (Delphinus delphis), Ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) και 

Σταχτοδέλφινα (Grampus griseus). Οι πληθυσμοί αυτοί είναι απομονωμένοι από τους υπόλοιπους των ειδών, 

καθώς ο δυτικός Κορινθιακός και ο Πατραϊκός κόλπος είναι ρηχοί και δεν αποτελούν κατάλληλο ενδιαίτημα. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ, η περιοχή αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας για πολλές θαλάσσιες χελώνες των ειδών 

Caretta caretta και Chelonia mydas. Επίσης, το 70,36% της περιοχής, έκτασης περί τα 166.300 ha, και κυρίως 

το ανατολικό τμήμα έχει υψηλή βιολογική σημασία καθώς, όπως προαναφέρθηκε αποτελεί ένα παγκοσμίως 

μοναδικό οικοσύστημα λόγω της μεικτής κοινότητας πληθυσμών δελφινιών. Αυτή η κοινότητα παρουσιάζει 

3 μοναδικά χαρακτηριστικά: 

1. Είναι το μόνο γνωστό μέρος παγκοσμίως όπου είδη πελαγικών δελφινιών ενδιαιτούν σε μια 

ημι-κλειστή περιοχή με απομονωμένους πληθυσμούς, 

2. Το φαινόμενο μιας μόνιμης μεικτής κοινότητας δελφινιών δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής 

σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου 

3. Η περιοχή είναι το μοναδικό μέρος όπου υπάρχουν υβρίδια μεταξύ Ζωνοδέλφινων και Κοινών 

δελφινιών, αναπαράγονται τακτικά και σχηματίζουν μέρος αυτού του μεικτού πληθυσμού. 

Δεδομένης της σημαντικής απομόνωσης του Κορινθιακού κόλπου από τα ανοιχτά πελαγικά ύδατα και των 

απομονωμένων πληθυσμών δελφινιών, το οικοσύστημα είναι εξαιρετικά εύθραυστο. Επιπλέον, η αξία της 

περιοχής έγκειται και στην παρουσία εκτεταμένων λιβαδιών Ποσειδωνίας (ΤΟ 1120) στην παράκτια ζώνη από 

τη Ναύπακτο μέχρι την Ιτέα, τα οποία είναι περιορισμένα σε όλο τον υπόλοιπο Κορινθιακό, λόγω φυσικών 

αλλά και ανθρωπογενών αιτίων. 
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Στην περιοχή καταγράφονται 6 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 2 αποτελούν 

οικοτόπους προτεραιότητας. Πρόκειται για τους 1120 - Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia 

(Posidonion oceanicae) και 1150 - Παράκτιες λιμνοθάλασσες. Στην περιοχή καταγράφονται 3 σημαντικά είδη 

του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 2 είναι είδη ερπετών (Caretta caretta και 

Chelonia mydas) και 1 είδος θηλαστικού (Tursiops truncatus). Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 37 άλλα 

σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 4 είναι είδη χλωρίδας, 25 είδη ασπονδύλων, 5 είδη ιχθυοπανίδας και 3 

είδη θηλαστικών. 

GR3000001 – ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR3000001 και ονομασία «ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ 

και ΕΖΔ. Η περιοχή υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση που ανέρχεται σε 14.921,81 

ha. 

Η ΕΖΔ-ΖΕΠ GR3000001 εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016) της ΕΖΔ - ΖΕΠ, το όρος της Πάρνηθας (με υψηλότερη κορυφή την Καραμπόλα 

στα 1.413m) εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα της Αττικής, σε μικρή απόσταση (40km) από το κέντρο της Αθήνας.  

Το ορεινό τμήμα της Πάρνηθας αποτελείται κυρίως από μάρμαρα και σχιστόλιθους. Το κλίμα είναι τυπικό 

μεσογειακό, με μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις άνω των 650mm. Η βλάστηση της περιοχής διακρίνεται σε 2 

κύριες ζώνες: 

1. Ζώνη Abies cephalonica από τα 600-800m και πάνω, με δάσος A. cephalonica, που 

χαρακτηρίζεται επίσης από σχηματισμούς Quercus ilex, καθώς και την παρουσία Quercus 

pubescens, Fraxinus ornus και άλλων μεσογειακών θάμνων μεγάλων υψομέτρων, και 

2. Ζώνη του Pinus halepensis και των αειθαλών σκληρόφυλλων θάμνων (Quercus coccifera, 

Arbutus unedo, Phillyrea media, Myrtus communis, Olea europea, Ceratonia siliqua, Pistacia 

lentiscus) που απαντώνται σε αμιγείς κοινότητες ή ως βλάστηση του υποορόφου των 

πευκοδασών.  

Η περιοχή από το 1961 έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός, με τον πυρήνα να βρίσκεται στο κέντρο της 

προστατευόμενης περιοχής και να περιλαμβάνει την κορυφή του βουνού. Τον Ιούλιο του 2007 σημειώθηκε 

μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του βουνού, η οποία κατέκαψε μεγάλο τμήμα της αυστηρά 

προστατευόμενης περιοχής (2.180 εκτάρια) και περίπου το 50% των δασών Κεφαλληνιακής ελάτης του 

Δρυμού [41]  

Η Πάρνηθα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή σχετικά με τη βιοποικιλότητα, κατάλληλη για να λειτουργεί 

ως καταφύγιο για την προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας της νότιας Ελλάδας. Επιπλέον, 

έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ για τα πουλιά, καθώς είναι μια σημαντική περιοχή για είδη που σχετίζονται 

με είδη κωνοφόρων δασών και ορεινά θαμνώδη είδη. Η χλωρίδα της είναι μια από τις πλουσιότερες της 

Ελλάδας και έχουν καταγραφεί εκατοντάδες φυτικά είδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά ή απειλούνται 

από εξαφάνιση. Φιλοξενεί επίσης μια ποικιλία ειδών ζώων, σπονδυλωτών και ασπόνδυλων, πολλά από τα 

οποία προστατεύονται νομικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, είναι η μόνη περιοχή στη νότια 

Ελλάδα όπου υπάρχει φυσικός πληθυσμός κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus). 
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Στην περιοχή καταγράφονται 5 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Στοιχεία για την σημαντική και άλλη σημαντική χλωρίδα και πανίδα που απαντώνται εντός ΕΖΔ αντλήθηκαν 

επίσης από το ΤΕΔ. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 7 σημαντικά είδη του Παραρτήματος II της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 4 είναι είδη ερπετών και 3 είδη θηλαστικών, καθώς και 15 σημαντικά είδη 

ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ . Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 58 άλλα σημαντικά είδη, εκ των 

οποίων τα 25 είναι είδη χλωρίδας, 1 είδος ασπόνδυλου, 3 είδη αμφιβίων, 10 είδη ερπετών, 16 είδη 

θηλαστικών και 3 είδη ορνιθοπανίδας. 

GR3000003 – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR3000003 και ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ» έχει 

χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση που ανέρχεται σε 

1.332,08 ha. 

Η ΕΖΔ GR3000003 εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, 

Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016), η περιοχή εντοπίζεται στο ΒΑ τμήμα της Αττικής, 40km από την Αθήνα, στην 

πεδιάδα του Μαραθώνα και περιβάλλεται από τα χαμηλά βουνά Καρούμπαλο, Πούντα και Δρακονέρα στα 

ΒΑ. Το κεντρικό τμήμα της περιοχής καλύπτεται από ό,τι έχει μείνει από τον κάποτε εκτεταμένο υγρότοπο 

του Μαραθώνα, ο οποίος υπόκειται σε εκμετάλλευση από εργασίες αποστράγγισης (καναλοποίηση) από το 

1923. Η ελαφρά υφάλμυρη πηγή της Δρακονέρας, που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου, εμφανίζει 

σήμερα μειωμένη ροή που διακρίνεται μόνο κατά τις υγρές περιόδους. Μια αμμώδης παράκτια ζώνη 

εκτείνεται από ανατολικά προς δυτικά στο νότιο τμήμα και η χερσόνησος Κυνόσουρα οριοθετεί το 

νοτιοανατολικό τμήμα. Μια διαμήκης ζώνη κοντά στη Μακαρία πηγή, συνολικής επιφάνειας 450 στρ., στο 

δυτικό τμήμα του υγροτόπου είχε καταληφθεί έως το 2004 από ένα μικρό αεροδρόμιο, ενώ το 2004 στην 

περιοχή κατασκευάστηκε το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Τα έργα προστασίας από πλημμύρες και 

αποστράγγισης είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης του υγροτόπου. 

Η περιοχή ανήκει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Αττικής και μοιράζεται τις τυπικές κλιματολογικές 

συνθήκες της. Το κλίμα είναι μεσογειακό, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια και ήπιους και υγρούς χειμώνες. Η 

κατασκευή του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου και η μόνιμη παρουσία δύο υδάτινων σωμάτων που 

διοχετεύουν γλυκό/υφάλμυρο νερό στον υγρότοπο έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία τουλάχιστον 35 

σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας έχουν ευνοηθεί, συμπεριλαμβανομένου της αυστηρά προστατευόμενης 

Βαλτόπαπιας Aythya nyroca. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η έκταση των καλαμιώνων έχει αυξηθεί 

σημαντικά. 

Παρά την εγγύτητά του στην Αθήνα, η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σχινιά διατηρεί σημαντική οικολογική 

αξία, λόγω της αφθονίας οικοτόπων που εναλλάσσονται σε μια σχετικά μικρή περιοχή, με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όσον αφορά τους παράκτιους και υγροτοπικούς οικοτόπους. Συνολικά έχουν καταγραφεί 29 

φυτοκοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 14 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων [162].  

Το δάσος κουκουναριάς Pinus pinea, παρόλο που εκτιμάται ότι έχει μειωθεί σε έκταση λόγω κυρίως των 

ανθρωπογενών παρεμβάσεων αλλά και του ανταγωνισμού με τo P. halepensis, είναι αρκετά 
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αντιπροσωπευτικό και επιπλέον ένα από τα λίγα στην Ελλάδα και μοναδικό στην Κεντρική Ελλάδα. Το 

σύστημα αμμόλοφων, παρά την υποβαθμισμένη δομή του, αποτελείται από μια ποικιλία κοινοτήτων (το 

κατάλοιπο ενός προηγουμένως καλά αναπτυγμένου συστήματος) και είναι το πιο εκτεταμένο που σώζεται 

στην περιοχή της Αττικής, με είδη που έχουν ήδη εξαφανιστεί από οπουδήποτε αλλού στην ευρύτερη 

περιοχή. Ο παράκτιος υγρότοπος είναι ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός στην περιοχή της Αττικής με τυπικές 

αλοφυτικές κοινότητες. Οι στοές από Tamarix αποτελούν ιδανικό δάσος σε μέρη όπου η αλατότητα του 

εδάφους εμποδίζει την ανάπτυξη άλλων δέντρων και συνιστούν καταφύγιο για διάφορα είδη πτηνών και 

άλλα είδη πανίδας. Επιπλέον, η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής είναι πλούσια και περιλαμβάνει κάποια 

ενδημικά, σπάνια και προστατευόμενα φυτικά taxa. Η περιοχή έχει το δυναμικό να γίνει ένας σημαντικός 

σταθμός για τα μεταναστευτικά πτηνά, καθώς αποτελεί έναν από τους πολύ λίγους σταθμούς γλυκού νερού 

στην Αττική και την Ανατολική Ελλάδα γενικότερα.  

Στην περιοχή καταγράφονται συνολικά 21 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 4 

είναι οικότοποι προτεραιότητας. Πρόκειται για τους: 

• 1120 – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae), 

• 1150 – Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 

• 2250 – Θίνες των παραλίων με Juniperus spp., και 

• 2270 – Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster. 

Στην περιοχή καταγράφονται 6 σημαντικά είδη ερπετών του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 25 άλλα σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 12 είναι είδη χλωρίδας, τα 2 

είναι είδη ασπονδύλων, 2 είδη αμφιβίων και 9 είδη ερπετών. 

GR3000004 – ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

Η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR3000004 και ονομασία «ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» έχει 

χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση που ανέρχεται σε 

2.711,52 ha, εκ των οποίων το 15,54% είναι θαλάσσια έκταση. 

Η ΕΖΔ GR3000004 εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, 

Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016), η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένους αμπελώνες, δάση κωνοφόρων 

σε καλή κατάσταση και μακκία και φρυγανική βλάστηση που πλήττονται από την τοπική βόσκηση. Επίσης, 

εκεί εντοπίζεται και ένας περιορισμένος υγρότοπος, του οποίου η δομή εξαρτάται από την παρουσία 

καλαμιώνων με κυρίαρχο είδος το Phragmites australis, αλλά και Μεσογειακά αλίπεδα με Juncus spp. και 

Μεσογειακές αλόφιλες λόχμες. Ο πυθμένας της θάλασσας είναι μη ισορροπημένος με είδη όπως τα 

Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica και Zostera noltii να είναι σημαντικά για την οικολογική του 

ισορροπία.  

Η ποιότητα και σημασία της περιοχής έγκειται στην ποικιλία επαρκώς διατηρημένων τύπων οικοτόπων σε 

μια σχετικά μικρή έκταση, τη θέση της περιοχής, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα (40km) και τη μεγάλη 

σημασία του υγροτόπου που λειτουργεί ως καταφύγιο για πολλά είδη ορνιθοπανίδας. Επίσης, τόσο ο 

αρχαιολογικός χώρος με τον ναό της Αρτέμιδος κοντά στον υγρότοπο, όσο και οι παραδοσιακοί αμπελώνες 
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(από το 500 π.Χ.), αποτελούν φράγμα για τις εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες και τη βιομηχανική 

χρήση. 

Στην περιοχή καταγράφονται 14 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι 

οικότοπος προτεραιότητας. Πρόκειται για τον ΤΟ 1120 – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia 

(Posidonion oceanicae). 

Στην περιοχή καταγράφονται 7 σημαντικά είδη του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 

το ένα είναι είδος ιχθυοπανίδας (Αττικόψαρο - Pelasgus marathonicus) και τα υπόλοιπα 6 είναι είδη ερπετών. 

Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 25 άλλα σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 4 είναι είδη χλωρίδας, τα 3 είναι 

είδη ασπονδύλων, τα 3 είδη αμφιβίων, τα 6 είδη ερπετών και τα υπόλοιπα 4 είδη θηλαστικών. 

GR3000005 – ΣΟΥΝΙΟ-ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

Η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR3000005 και ονομασία «ΣΟΥΝΙΟ-ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» έχει χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση 

που ανέρχεται σε 5.382,27 ha, εκ των οποίων το 21,89% είναι θαλάσσια έκταση. Η ΕΖΔ GR3000004 εντάσσεται 

στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και 

Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016), το χερσαίο τμήμα της περιοχής έχει τη δομή τυπικού μεσογειακού τοπίου. 

Αποτελείται από τρία οικοσυστήματα που αντιπροσωπεύουν και τους τρεις τύπους μεσογειακών 

οικοσυστημάτων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πευκοδάση, μακκία (εσωτερική και παράκτια) και 

φρυγανική βλάστηση, σε διάφορα στάδια διαδοχής. Η εσωτερική μακκία βλάστηση κυριαρχείται από έντονα 

βοσκημένους θαμνώνες Quercus coccifera και μικρά δέντρα, ενώ η παράκτια από σχηματισμούς Juniperus. 

Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται παλαιά ορυχεία και περιοχές αρχαιολογικού και παλαιοντολογικού 

ενδιαφέροντος. 

Το δάσος Χαλεπίου πεύκης που κυριαρχεί στη βλάστηση της περιοχής είναι το πιο εκτεταμένο και 

καλοδιατηρημένο πευκοδάσος στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Είναι πολύ σημαντικό για το μικροκλίμα 

της πυκνοκατοικημένης περιοχής της Αθήνας και ένας μεγάλος αριθμός φυτικών και ζωικών ειδών βρίσκουν 

κατάλληλα ενδιαιτήματα σε αυτό. Η χλωρίδα της περιοχής έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα 

περιλαμβάνει 2 ελληνικά ενδημικά taxa, τα Centaurea raphanina subsp. mixta και Onobrychis ebenoides. 

Επιπλέον, εκεί εντοπίζονται πολλά σπήλαια και καρστικοί σχηματισμοί, απ’ όπου ανακαλύφθηκαν 

απολιθώματα φυτών, με σημαντικότερα αυτά των ειδών Pinus maritima και Quercus suber, ειδών που πλέον 

είναι απόντα από το ανατολικό τμήμα της Μεσογειακής λεκάνης, αλλά και των Pinus nigra και Buxus 

sempervirens που πλέον περιορίζονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. 

Όσον αφορά το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής, εκεί απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας σε άριστη κατάσταση, 

τα οποία μάλιστα χρήζουν άμεσης προστασίας από τη συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση στον Σαρωνικό κόλπο. 

Η νησίδα Πατρόκλου παρέχει καταφύγιο στα μεταναστευτικά πτηνά που περνούν πάνω από τη χερσόνησο 

του Σουνίου. Επίσης, οι πολυάριθμες θαλάσσιες σπηλιές κατά μήκος της ακτής της χερσονήσου και της 

νησίδας μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus. 
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Στην περιοχή καταγράφονται 13 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 2 είναι 

οικότοποι προτεραιότητας. Πρόκειται για τους 1120 – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia 

(Posidonion oceanicae) και 6220 – Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-

Brachypodietea. 

Στην περιοχή καταγράφονται 5 σημαντικά είδη του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 

τα 2 είναι είδη ερπετών και τα υπόλοιπα 3 είναι είδη θηλαστικών. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 10 άλλα 

σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 2 είναι είδη χλωρίδας, το 1 είναι είδος ασπόνδυλου, το 1 είδος αμφιβίου, 

τα 3 είδη ερπετών και τα υπόλοιπα 3 είδη θηλαστικών. 

GR3000006 – ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Η περιοχή με κωδικό GR3000006 και ονομασία «ΥΜΗΤΤΟΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΛΙΜΝΗ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» έχει χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Τμήμα της περιοχής έχει χαρακτηριστεί και ως ΖΕΠ με κωδικό 

GR3000015 και ονομασία «ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ». Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση 

που ανέρχεται σε 8.812,79 ha. 

Η ΕΖΔ GR3000004 εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, 

Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016), ο Υμηττός είναι ένα μακρύ αλλά στενό βουνό, με συνολικό μήκος 20km και 

την υψηλότερη κορυφή του να φτάνει στα 1.026m. Ένα απότομο αλλά κοντό φαράγγι χωρίζει το βόρειο και 

το νότιο τμήμα του όρους. Αποτελείται κυρίως από σχιστόλιθο, αλλά σε κάποια σημεία, ειδικά στο νότιο και 

δυτικό τμήμα του βουνού, υπάρχει και ασβεστόλιθος, γεγονός που εξηγεί την ύπαρξη πηγών μόνο σε αυτά 

τα σημεία της περιοχής. Επίσης, παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων σπηλαίων. 

Παρόλο που ο Υμηττός υπόκειται σε εκτεταμένη ανθρώπινη παρουσία και πίεση (απορρίμματα, νέοι οικισμοί 

κ.ά.), χαρακτηρίζεται από βιοποικιλότητα ασυνήθιστη για ένα βουνό τόσο κοντά σε μεγάλη αστική περιοχή. 

Όσον αφορά τη χλωρίδα του, φιλοξενεί πολλά ενδημικά taxa, κάποια από τα οποία προστατεύονται από την 

ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 67/81). Το πιο ενδιαφέρον ενδημικό είδος είναι η παλαιοενδημική Fritillaria obliqua 

που προστατεύεται από την Συνθήκης της Βέρνης και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, κάποια άλλα ενδιαφέροντα taxa είναι τα Onosma graeca, Veronica glauca subsp. 

glauca, Anthemis cretica subsp. cretica, Dianthus serratifolius subsp. serratifolius, Atraphaxis billardieri, 

Brassica cretica subsp. cretica και Carum graecum subsp. graecum. Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής, 

αυτή περιλαμβάνει πολλά ενδημικά taxa ασπονδύλων και πολλά προστατευόμενα είδη, όπως η ανεμώνη 

Paranemonia vouliagmeniensis, η οποία είναι στενοενδημική της λίμνης Βουλιαγμένης, στις νότιες πλαγιές 

του βουνού. 

Στην περιοχή GR3000006 καταγράφονται 6 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 6 σημαντικά 

είδη του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων το ένα είναι είδος χλωρίδας, τα 4 είδη 

ερπετών και το ένα είδος θηλαστικού. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 30 άλλα σημαντικά είδη, εκ των 

οποίων τα 20 είναι είδη χλωρίδας, τα 1 είναι είδος αμφιβίου, τα 5 είδη ερπετών και τα υπόλοιπα 4 είδη 

θηλαστικών. 

GR3000008 – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ 

user
Cross-Out
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Η περιοχή με κωδικό GR3000008 και ονομασία «ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ» έχει 

χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση που ανέρχεται σε 

7.172,14 ha, εκ των οποίων το 70,96% είναι θαλάσσια έκταση. Η ΕΖΔ GR3000008 εντάσσεται στη χωρική 

ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου-Κυθήρων. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016), η περιοχή είναι μια ομάδα νήσων στα Ν της νήσου των Κυθήρων: Αντικύθηρα, 

Θυμωνιές, Ψείρα, Πλακουλήθρα, Λαγουβάρδος και Πρασσονήσι. Τα περισσότερα από αυτά τα νησιά 

χαρακτηρίζονται από απότομες πλαγιές που καταλήγουν στη θάλασσα με επίπεδο έδαφος στο ψηλότερο 

σημείο τους. Η κυρίαρχη βλάστηση στο μεγαλύτερο νησί της ομάδας, τα Αντικύθηρα, είναι χαμηλή μακκία 

και φρυγανική βλάστηση, ενώ τμήμα του νησιού καλλιεργείται με δημητριακά. Η βλάστηση στο Πρασσονήσι 

αποτελείται κυρίως από ποώδη φυτά (φρύγανα και αλόφυτα), αλλά υπάρχει επίσης ένας πολύ πυκνός 

σχηματισμός μακκίας βλάστησης στη δυτική πλευρά του νησιού. Τέλος, στον Λαγουβάρδο υπάρχουν μόνο 

λίγα αλόφιλα ποώδη είδη και κάποια αγρωστώδη. 

Η ομάδα νησιών της περιοχής έχει μεγάλο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς είναι μια περιοχή που 

επηρεάζεται από στοιχεία χλωρίδας και πανίδας από την ηπειρωτική και την ζώνη του Νοτίου Αιγαίου, και 

μάλιστα η χλωρίδα της διαφοροποιείται ακόμα και από το πιο κοντινό της νησί, τα Κύθηρα. Επιπλέον στοιχεία 

που ενισχύουν την αξία των νησιών είναι το γεγονός ότι αποτελούν μια σημαντική περιοχή για τα 

μεταναστευτικά είδη ορνιθοπανίδας, καθώς και το ότι η Μεσογειακή φώκια ενδιαιτεί στην περιοχή. 

Στην περιοχή καταγράφονται 5 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 1 σημαντικό είδος 

θηλαστικού του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 9 άλλα 

σημαντικά είδη, εκ των οποίων τα 7 είναι είδη χλωρίδας, το 1 είναι είδος ασπόνδυλου και το 1 είδος 

θηλαστικού. 

GR3000010 – ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ 

Η περιοχή με κωδικό GR3000010 και ονομασία «ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, 

ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ» έχει χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ. Υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και έχει συνολική έκταση 

που ανέρχεται σε 989,13 ha, εκ των οποίων το 94% είναι θαλάσσια έκταση. Η ΕΖΔ GR3000010 εντάσσεται στη 

χωρική ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου-Κυθήρων. 

Σύμφωνα με το ΤΕΔ (12/2016) η περιοχή αποτελείται από 3 βραχώδεις ακατοίκητες νησίδες που εντοπίζονται 

κοντά στο κεντρο-ανατολικό τμήμα των Κυθήρων και ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. Η ανθρώπινη 

επέμβαση δεν είναι έντονη σε αυτές και περιορίζεται ουσιαστικά στη βόσκηση. Στις νησίδες της περιοχής, 

όπως συμβαίνει γενικά στα μικρά νησιά, υπάρχουν διακριτές ζώνες βλάστησης: 1. μια παράκτια ζώνη από 

αλόφυτα (Limonium sp., Lotus cytisoides, Frankenia hirsuta κ.ά.), 2. μια υποπαράλια ζώνη, που δεν βρέχεται 

από το θαλασσινό νερό αλλά επηρεάζεται από το ψέκασμα και καλύπτεται από αλόφυτα και φρυγανικά είδη, 

και 3. μια εσωτερική ζώνη, που χαρακτηρίζεται από φρυγανικά είδη, όπως τα Euphorbia dendroides 

(εντυπωσιακοί σχηματισμοί του είδους εντοπίζονται στη Δραγονέρα και Αντιδραγονέρα), Thymbra capitata, 

Teucrium divaricatum, Teucrium polium κ.λπ. Η εσωτερική ζώνη λείπει από το Πρασσονήσι λόγω του μικρού 

μεγέθους του, αλλά υπάρχει μια εκτεταμένη υποπαράλια ζώνη με στενόοικα φυτικά είδη, εξειδικευμένα στις 

συνθήκες των νησίδων, όπως τα Brassica cretica subsp. aegea, Allium commutatum and Anthemis 

scopulorum. 
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Όσον αφορά τη αξία της περιοχής, σημαντική είναι η ορνιθοπανίδα, η χλωριδική σύνθεση και το σύνολο των 

οικοτόπων της. Εργασίες πεδίου και ανάλυση των χλωριδικών δεδομένων υποδεικνύουν σημαντική 

χλωριδική ποικιλότητα και φυσιογνωμία των νησίδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα είδη εντοπίζονται 

κυρίως σε τέτοιες νησίδες, όπως τα Anthemis scopulorum, Allium commutatum, Lavatera arborea, Brassica 

cretica subsp. aegaea, Convolvulus oleifolius κ.λπ. Επίσης, στο Πρασσονήσι έχει εντοπιστεί η παρουσία της 

Μεσογειακής φώκιας, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την αξιολόγηση του πληθυσμού της. 

Στην περιοχή καταγράφονται 3 ΤΟ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 1 σημαντικό είδος 

ερπετού του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται 4 άλλα σημαντικά 

είδη, εκ των οποίων τα 3 είναι είδη χλωρίδας και το 1 είναι είδος ασπόνδυλου. 

GR4210011 - ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, 

ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ και περιλαμβάνει μια περιοχή με περισσότερα από 25 μικρά νησάκια 

του Αιγαίου που βρίσκονται μεταξύ των Κυκλάδων και της Κρήτης. Τα δύο δυτικότερα νησάκια, η Βελοπούλα 

και η Φαλκονέρα, βρίσκονται στο Μυρτώο Πέλαγος και υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ όλα τα άλλα 

βρίσκονται στα νότια των Κυκλάδων και της Αστυπάλαιας, βόρεια της Κρήτης και βορειοδυτικά της 

Καρπάθου. Το άθροισμα της έκτασης όλων των νησιών δεν υπερβαίνει τα μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Το μεγαλύτερο είναι το νησί της Σύρνας με έκταση 7,8 km2, ενώ η περιοχή του μικρότερου δεν υπερβαίνει 

μερικά τετραγωνικά μέτρα. Είναι πολύ απομακρυσμένα, καθώς σχεδόν όλα βρίσκονται μακριά από 

οποιαδήποτε μεγάλη χερσαία μάζα και επίσης περιβάλλονται από πολύ βαθιά νερά το βάθος των οποίων 

στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει τα 1000 m. Η ΕΖΔ GR4210011 εντάσσεται στη χωρική ευθύνη του 

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου. 

Η επιστημονική γνώση (δημοσιευμένα δεδομένα) για την περιοχή είναι κακή, με εξαίρεση ίσως τα είδη 

χλωρίδας, εκ των οποίων ξεχωρίζει η παρουσία της Silene holzmannii, ενδημικό είδος στις νησίδες του 

κεντρικού, νότιου και ανατολικού Αιγαίου [196], που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II/IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Η σημασία των νησιών είναι μεγάλη τόσο για τα χερσαία όσο και για τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Μπορούν να θεωρηθούν ως μια μοναδική "όαση" χερσαίων και θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων στο Αιγαίο, ακόμη και σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Τα ρηχά νερά που τα 

περιβάλλουν, παρόλο που καλύπτουν μια μικρή περιοχή, είναι ουσιαστικά σημαντικά για τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, ειδικά για τα ολιγοτροφικά συστήματα της ανατολικής Μεσογείου. Θαλάσσιοι οργανισμοί 

αναπαράγονται και αναζητούν επίσης καταφύγιο σε αυτές τις περιοχές. Το βραχώδες υπόστρωμα του βυθού 

καλύπτεται από το Cystoseira sp. Επιπλέον, αυτά τα νησάκια είναι οι μόνες κορυφές της γης σε μια μεγάλη 

περιοχή βαθιάς θάλασσας. Τα επίγεια οικοσυστήματα είναι απομεινάρια των παλαιών Αιγαίων και αυτό 

αντικατοπτρίζεται στη χλωρίδα και την πανίδα τους. Επίσης, αυτά τα οικοσυστήματα, αν και μικροσκοπικά, 

είναι πολύ σημαντικά για τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς και για την αναπαραγωγή θαλασσοπουλιών.  

Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Οι ΤΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στις προαναφερθείσες περιοχές (ΤΚΣ και 

ΕΖΔ) βρίσκονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 1-2 ΤΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Κωδικός ΤΟ 
ΤΟ 

προτεραιότητας 
Περιγραφή ΤΟ 

1110 ΟΧΙ Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους 

1120 ΝΑΙ Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceaniceae) 

1130 ΟΧΙ Εκβολές ποταμών 

1150 ΝΑΙ Παράκτιες λιμνοθάλασσες 

1160 ΟΧΙ Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

1170 ΟΧΙ Ύφαλοι 

1180 ΟΧΙ Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων 

1210 ΟΧΙ Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης 

1240 ΟΧΙ 
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium 
spp. 

1310 ΟΧΙ 
Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και 
αμμωδών ζωνών 

1410 ΟΧΙ Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

1420 ΟΧΙ Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) 

2110 ΟΧΙ Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 

2240 ΟΧΙ Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά 

2250 ΝΑΙ Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 

2260 ΟΧΙ Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 

2270 ΝΑΙ Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster 

3150 ΟΧΙ Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition 

3170 ΝΑΙ Μεσογειακά εποχικά τέλματα 

3260 ΟΧΙ 
Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και 
Callitricho-Batrachion 

3290 ΟΧΙ Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion 

5210 ΟΧΙ Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. 

5330 ΟΧΙ Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 

5420 ΟΧΙ Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum 

6220 ΝΑΙ Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea 

8210 ΟΧΙ Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

8330 ΟΧΙ 
Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας 

92C0 ΟΧΙ Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

92D0 ΟΧΙ 
Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion 
tinctoriae) 

9320 ΟΧΙ Δάση με Olea και Ceratonia 

9540 ΟΧΙ Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 

Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) 

Τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

που απαντώνται στις προαναφερθείσες περιοχές (ΤΚΣ και ΕΖΔ) βρίσκονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 1-3 Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Είδος προτεραιότητας 

ΧΛΩΡΙΔΑ 
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Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Είδος προτεραιότητας 

Centaurea attica subsp. megarensis  ΝΑΙ 

Silene holzmannii  ΝΑΙ 

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 

Pelasgus marathonicus Αττικόψαρο ΟΧΙ 

ΕΡΠΕΤΑ 

Caretta caretta Καρέτα ΝΑΙ 

Chelonia mydas Πράσινη θαλασσοχελώνα ΝΑΙ 

Elaphe quatuorlineata Λαφιάτης ΟΧΙ 

Zamenis (Elaphe) situla Σπιτόφιδο ΟΧΙ 

Emys orbicularis Βαλτοχελώνα ΟΧΙ 

Mauremys rivulata Ποταμοχελώνα ΟΧΙ 

Testudo graeca Γραικοχελώνα ΟΧΙ 

Testudo hermanni Μεσογειακή χελώνα ΟΧΙ 

Testudo marginata Κρασπεδοχελώνα ΟΧΙ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Capra aegagrus Αίγαγρος ΟΧΙ 

Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα ΟΧΙ 

Monachus monachus Μεσογειακή φώκια ΟΧΙ 

Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα ΟΧΙ 

Myotis myotis Τρανομυωτίδα ΟΧΙ 

Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος ΟΧΙ 

Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο ΟΧΙ 

Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) 

Τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντώνται στις προαναφερθείσες 

περιοχές (ΤΚΣ και ΕΖΔ) βρίσκονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 1-4 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Καθεστώς Προστασίας 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Abies cephalonica (*) Κεφαλληνιακή ελάτη  

Achillea umbellata (*)   

Allium bourgeaui subsp. cycladicum   

Allium gomphrenoides (*)   

Amelanchier chelmea (*)   

Anacamptis pyramidalis   

Anchusella variegata (*)   

Anthemis cretica subsp. cretica   

Anthemis scopulorum (*)   

Arenaria guicciardii (*)   

Asparagopsis armata   

Asperula taygetea (*)   

Astragalus hellenicus   

Atraphaxis billardieri   

Biarum spruneri (*)   

Bolanthus graecus (*)   

Campanula celsii   
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Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Καθεστώς Προστασίας 

Campanula celsii subsp. parnesia (*)   

Campanula saxatilis subsp. cytherea   

Caulerpa cylindracea   

Centaurea attica subsp. pentelica (*)   

Centaurea raphanina subsp. mixta (*)   

Centaurea sibthorpii   

Cerastium candidissimum (*)   

Chondrilla ramosissima (*)   

Crocus laevigatus (*)   

Crocus sieberi subsp. atticus (*)   

Cyclamen hederifolium   

Cymodocea nodosa   

Cystoseira compressa   

Cystoseira corniculata   

Cystoseira spp.   

Draba lacaitae   

Ebenus sibthorpii   

Fritillaria graeca   

Fritillaria obliqua   

Ganonema farinosum   

Gypsophila nana   

Halophila stipulacea   

Helianthemum hymettium   

Hipparchia aristaeus   

Inula candida subsp. candida   

Inula candida subsp. limonella   

Inula verbascifolia subsp. methanea   

Linum leucanthum   

Malcolmia graeca   

Melilotus graecus   

Muscari pulchellum subsp. pulchellum   

Nigella stricta   

Onobrychis ebenoides   

Onosma graeca   

Orchis laxiflora   

Paeonia mascula subsp. hellenica   

Paronychia albanica subsp. graeca   

Ruscus aculeatus   

Sargassum spp.   

Scabiosa hymettia   

Scilla reuteri   

Scorzonera crocifolia   

Serapias parviflora   

Sideritis raeseri subsp. attica  VU 

Silene radicosa subsp. radicosa   

Silene spinescens   

Stachys spruneri   

Thlaspi bulbosum   

Womersleyella setacea   
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Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Καθεστώς Προστασίας 

Verbascum graecum   

Vicia pinetorum   

Viola scorpiuroides   

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Caryophyllia inornata   

Paracentrotus lividus Κόκκινος αχινός VU 

Axinella spp.   

Balanophyllia europaea   

Pinna nobilis Πίνα VU 

Pinna rudis   

Maja squinado   

Cladocora caespitosa   

Zerynthia polyxena   

Papilio alexanor   

Anax imperator   

Lithophaga lithophaga Πετροσωλήνας  

Scyllarides latus   

Aplysina aerophoba   

Arca noae   

Axinella damicornis   

Axinella polypoides   

Balanophyllia europaea   

Caryophyllia smithii   

Dendrophyllia ramea   

Eunicella cavolini   

Holothuria spp.   

Leptogorgia sarmentosa   

Madracis pharensis   

Palinurus elephas   

Paramuricea clavata   

Polycyathus muellerae   

Savalia savaglia   

Spondylus gaederopus   

Tethya spp.   

Tonna galea Μπουρού  

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 

Xyrichthys novacula Κατσούλα NE 

Siganus luridus Μαύρη αγριόσαλπα NE 

Sparisoma cretense Σκάρος NE 

Siganus rivulatus Άσπρη αγριόσαλπα NE 

Sciaena umbra Σκιός NE 

Epinephelus marginatus Ροφός NE 

Hippocampus guttulatus 
Μακρύρρυγχος 

ιππόκαμπος 
NE 

Hippocampus hippocampus Ιππόκαμπος NE 

Syngnathus acus Σακοράφα NE 

ΑΜΦΙΒΙΑ 

Bufo bufo Μπράσκα LC 

Bufo (Pseudepidalea) viridis Πρασινόφρυνος LC 
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Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Καθεστώς Προστασίας 

Hyla arborea Δενδροβάτραχος LC 

Pelophylax kurtmuelleri Βαλκανοβάτραχος LC 

ΕΡΠΕΤΑ 

Ablepharus kitaibelii Αβλέφαρος LC 

Chalcides ocellatus Λιακόνι LC 

Coluber (Platyceps) najadum Σαΐτα LC 

Hemidactylus turcicus Μολυντήρι LC 

Lacerta trilineata Τρανόσαυρα LC 

Podarcis erhardii Σιλιβούτι LC 

Podarcis peloponnesiaca (*) 
Πελοποννησιακή 

γουστέρα 
LC 

Coluber (Hierophis) gemonensis Δενδρογαλιά LC 

Cyrtopodion kotschyi Σαμιαμίδι LC 

Eryx jaculus Ερημόφιδο LC 

Natrix natrix Νερόφιδο LC 

Podarcis muralis Τοιχόσαυρα LC 

Vipera ammodytes Οχιά LC 

Natrix tessellata Λιμνόφιδο LC 

Ophisaurus (Pseudopus) apodus Φιδόσαυρα LC 

Lacerta viridis Πρασινόσαυρα LC 

Typhlops vermicularis Τυφλίνος LC 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Canis aureus Τσακάλι EN 

Cervus elaphus Ελάφι CR 

Crocidura leucodon Χωραφομυγαλίδα NE 

Delphinus delphis Κοινό δελφίνι EN 

Dryomys nitedula Δενδρομυωξός DD 

Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα LC 

Grampus griseus Σταχτοδέλφινο VU 

Hypsugo savii Βουνονυχτερίδα LC 

Lepus europaeus Λαγός NE 

Martes foina Πετροκούναβο NE 

Meles meles Ασβός NE 

Nyctalus leisleri Μικρονυκτοβάτης LC 

Pipistrellus kuhlii Λευκονυχτερίδα LC 

Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα DD 

Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα LC 

Plecotus auritus Καφέ ωτονυχτερίδα VU 

Sciurus vulgaris Σκίουρος NE 

Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο VU 

Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλίδα NE 

Tadarida teniotis Νυχτονόμος LC 

Talpa caeca Τυφλασπάλακας DD 

Υπόμνημα Πίνακα: 
Η σήμανση με (*) αφορά είδη ενδημικά της Ελλάδας. 
Καθεστώς Προστασίας: Το καθεστώς προστασίας των ειδών σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων 
και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος και συν. 2009) και το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 
Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009). 
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Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Καθεστώς Προστασίας 

CR: Critically Endangered – Κρισίμως Κινδυνεύοντα, EN: Endangered – Κινδυνεύοντα, VU: Vulnerable – Τρωτά είδη, 
LC: Least Concern – Μειωμένου Ενδιαφέροντος, DD: Data Deficient – Ανεπαρκώς Γνωστά, NE: Not Evaluated – Μη 
Αξιολογηθέντα. 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική τεκμηρίωση για την κατάρτιση 

σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί: περιοχές 

Natura 2000» η Περιφέρεια Αττικής και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σχεδίασαν δράσεις 

διατήρησης και διαχείρισης για περιοχές του δικτύου Natura 2000 που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα 

της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα είναι εξειδικευμένο ανά περιοχή και φτάνει σε επίπεδο στόχων διατήρησης 

και προτάσεων διαχείρισης, οι οποίες εντάσσονται σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική παρεμβάσεων. 

Επεκτείνει την αποτίμηση της προόδου και των προοπτικών σε ό,τι αφορά στον καθορισμό στόχων 

διατήρησης και στην εφαρμογή δράσεων διαχείρισης στις περιοχές αυτές, εξετάζει τους στόχους διατήρησης 

των τύπων οικοτόπων και των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ανά Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (ΕΖΔ) και προτείνει μέτρα διατήρησης για τις ΕΖΔ της Περιφέρειας κατά την έννοια του άρθρου 

6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κοστολόγηση δράσεων 

και την αιτιολογική υποστήριξή τους 7 ΤΚΣ και 7 ΕΖΔ, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας 

Αττικής, στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων, από το 2014 έως το 2020. Βάσει αυτών των 

προγραμμάτων, οι δράσεις διατήρησης θα είναι δυνατόν στη συνέχεια να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα. 
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1.2.3 Υγρότοποι Αττικής 

Η αξία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Αττικής είναι εξαιρετικά μεγάλη, καθώς 

αποτελούν περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας και επιτελούν σημαντικό ρόλο στη συνεκτικότητα και 

διατήρηση των ενδιαιτημάτων για μεγάλο εύρος ειδών χλωρίδας και πανίδας, μεταξύ των οποίων ειδών 

Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι υγρότοποι της Αττικής συνιστούν κύριους διαδρόμους 

μετανάστευσης πουλιών, καθώς λειτουργούν ως «σταθμοί ανεφοδιασμού» για τις εκατοντάδες χιλιάδες 

πουλιών που μετακινούνται κάθε χρόνο μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας, αποτελώντας «νησίδες 

βιοποικιλότητας» μέσα σε ένα ευρύτερα υποβαθμισμένο αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Η προστασία 

και η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση μπορούν επίσης να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής, στη σταθεροποίηση των ακτών που κινδυνεύουν από διάβρωση, στη βελτίωση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού μέσω της συγκράτησης ιζημάτων και τοξικών ουσιών, στην ανάπτυξη 

οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμός), αλλά και στη γενικότερη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής, μέσω των ευκαιριών που παρέχουν για δράσεις εκπαίδευσης 

και αναψυχής [197]. 

Οι μεσογειακοί υγρότοποι είναι προσαρμοσμένοι στις κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου όπως η 

περιορισμένη τροφοδότησή τους με νερό κατά τις ξηρές περιόδους. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να τους 

επηρεάσει, αν και δεν φαίνεται να είναι ο μοναδικός ή ο κυριότερος παράγοντας αλλαγής. Στην Ελλάδα οι 

υγρότοποι απειλούνται κυρίως από υπεράντληση των υδάτων τους, ρύπανση από υγρά και στερεά απόβλητα 

και από συνθετικές χημικές ουσίες, αποξηράνσεις, καταπατήσεις και καταστροφές φυσικής βλάστησης, 

υπεραλίευση. Η πίεση από την κλιματική αλλαγή αναμένεται να δράσει σε συνέργεια με τις ανωτέρω πιέσεις 

[198]. 

Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ υδρολογίας, δομής και λειτουργίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, οι 

μεταβολές στο υδατικό καθεστώς τους συνοδεύονται συνήθως από αντίστοιχες μεταβολές της αφθονίας, 

ποικιλότητας, παραγωγικότητας και χωροδιάταξης των οργανισμών στον υγρότοπο. αντίστοιχα 

υποβαθμίζονται οι λειτουργίες και συνεπακόλουθα οι υπηρεσίες αυτών προς τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τη 

μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και βάσει όλων των ενδεχόμενων, η κλιματική 

αλλαγή αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στους υδατικούς πόρους λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων 

και της αύξησης της εξατμισοδιαπνοής. Το φαινόμενο της επιδείνωσης της ξηρασίας αναμένεται να 

υποβαθμίσει τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Αττικής, τα περισσότερα εκ των οποίων τροφοδοτούνται 

άμεσα από τις βροχοπτώσεις. Με βάση τις μελλοντικές κλιματικές προβλέψεις, η Αττική αναμένεται να 

μεταβεί από την κατάσταση της χαμηλής, στην κατάσταση της μέτριας τρωτότητας στην ξηρασία, έως το 

2100. Τα επεισόδια ξηρασίας αναμένεται να είναι παρατεταμένα και συχνότερα από το παρελθόν. Από τη 

συνέργεια της επιδείνωσης της ξηρασίας και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, οι περισσότεροι υγρότοποι 

της Αττικής αναμένεται να υποστούν μέτριες έως υψηλές επιπτώσεις. Συγχρόνως, διαπιστώνεται μέτρια 

ικανότητα προσαρμογής των φορέων που εμπλέκονται στη διατήρηση των υγροτόπων. Ειδικότερα, 

εντοπίζονται ανεπαρκής γνώση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, έλλειψη 

εμπειρίας στη χρήση και ερμηνεία κλιματικών παραμέτρων, χαμηλός βαθμός δικτύωσης και ανταλλαγής 

εμπειριών και καλών πρακτικών, μέτρια επιχειρησιακή ικανότητα αρμόδιων φορέων και διαθεσιμότητα 

πόρων για μέτρα προσαρμογής [198]. 
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1.2.4 Δασικά οικοσυστήματα και Πυρκαγιές 

Η ένταση και η συχνότητα των πυρκαγιών εξαρτάται από την ποσότητα της εύφλεκτης βιομάζας, τις υψηλές 

θερμοκρασίες, την παρατεταμένη ξηρασία και την ταχύτητα του ανέμου. Στον Ελλαδικό χώρο οι πυρκαγιές 

είναι πολύ συχνές, οδηγώντας αρκετές φορές στην υποβάθμιση της δομής, της σύνθεσης και της λειτουργίας 

των δασικών οικοσυστημάτων και περιορίζοντας τις ευεργετικές επιδράσεις τους. Είναι γεγονός ότι πολλές 

από τις δασικές φυτοκοινότητες είναι προσαρμοσμένες στις πυρκαγιές και αυτοαναγεννώνται. Με 

επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές όμως και σε βάθος χρόνου, ευνοείται η εγκατάσταση θαμνώδους και 

φρυγανώδους βλάστησης, εις βάρος της δενδρώδους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της 

έντασης και της συχνότητας των έντονων βροχοπτώσεων, μεγεθύνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης 

έντονων διαβρωτικών φαινομένων και της πρακτικά μη αναστρέψιμης υποβάθμισης του εδαφικού πόρου. Η 

πρόβλεψη για το μέλλον είναι δυσοίωνη εφόσον δεν αλλάξει η φιλοσοφία ώστε να δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην πρόληψη και την οργάνωση της δασοπυρόσβεσης, εμπλέκοντας ενεργά όλους τους φορείς, 

καθώς αναμένονται μεγαλύτερες και εντονότερες πυρκαγιές και φυσικά το κόστος θα είναι πολύ υψηλότερο 

[200]. 

Η έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 3.808.100 στρέμματα από τα οποία το 1.645.860 στρ. είναι δάση 

και δασικές εκτάσεις, 267.430 στρ. χορτολίβαδα και 1.894.810 στρ. άλλες εκτάσεις (κατοικημένες περιοχές, 

γεωργικές εκτάσεις κλπ.). Τα κυρίαρχα δενδρώδη είδη στα δάση της Αττικής είναι η Χαλέπιος πεύκη 

(1.031.000στρ.) και η Κεφαλληνιακή ελάτη (54.034στρ.), ενώ υπάρχουν 53.542 στρ. αρκεύθου, 205 στρ. 

δρυός και 61 στρ. Μαύρης πεύκης, η παρουσία της οποίας όμως οφείλεται σε παλαιότερες αναδασώσεις και 

φυτεύσεις.  

Η Αττική είναι από τις περισσότερο πυρόπληκτες Περιφέρειες της χώρας. Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 

συμβαίνουν 51 πυρκαγιές και καίγονται 43.767 στρ. δασικών εκτάσεων (στοιχεία 2007-2018 από European 

Forest Fire Information System). Ακολούθως παρουσιάζεται η ευφλεκτικότητα των κυρίαρχων ειδών της 

Αττικής [90]: 

• Πυρκαγιές Χαλεπίου και Τραχείας πεύκης: Τα δάση της χαλεπίου πεύκης είναι τα πιο εύφλεκτα και 

κάθε χρόνο στην Ελλάδα καίγονται κατά μέσο όρο 45.000 στρ. ενώ της τραχείας 21.000 στρ. 

• Πυρκαγιές αειφύλλων - πλατυφύλλων. Τα αείφυλλα – πλατύφυλλα αποτελούν τη μεγαλύτερη 

επιφάνεια ετησίως που καίγεται στην Ελλάδα (κατά μέσο όρο 190.000 στρ. ετησίως την τελευταία 

20ετία). Δίνουν πυρκαγιές που επεκτείνονται γρήγορα και σβήνουν σχετικά εύκολα εφ’ όσον δεν 

επικρατούν άνεμοι μεγάλης έντασης. 

• Πυρκαγιές σε χορτολίβαδα και φρύγανα. Τα χορτολίβαδα και φρύγανα έχουν μικρή ποσότητα 

καύσιμης ύλης και για το λόγο αυτό δίνουν μικρές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές αυτές διαδίδονται εύκολα 

και γρήγορα αλλά σβήνονται επίσης εύκολα είτε μόνες τους είτε με ανθρώπινη επέμβαση, διότι η 

ένταση της φωτιάς δεν είναι μεγάλη. Κατά μέσο όρο καίγονται 57.000 στρ. ανά έτος. 
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Εικόνα 1-2 Χάρτης δασικής βλάστησης Περιφέρειας Αττικής
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Πίνακας 1-5 Δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής και στη Χώρα. Επεξεργασία από European Forest Fire 
Information System [91] 

Έτος 

Αριθμός Πυρκαγιών Καμένες εκτάσεις (ha) 

Σύνολο <1 ha 1-5 ha 5-100 ha 100-500 ha >500 ha Σύνολο Δασικές 
Μη 

Δασικές 

Αττική 

2018 33 25 4 2 0 2 6.826,40 5.648,60 1.177,80 

2017 69 47 12 5 3 2 4.293,99 4.262,49 31,50 

2016 5 3 0 1 1 0 428,10 428,10 0,00 

2015 7 1 4 1 0 1 813,81 812,58 1,23 

2014 7 4 2 0 1 0 285,90 226,40 59,50 

2013 39 22 11 5 1 0 546,06 291,76 254,30 

2012 293 174 53 47 19 0 31.780,40 30.434,10 1.346,30 

2011 6 4 2 0 0 0 435,10 187,90 247,20 

2010 2 2 0 0 0 0 2.053,97 1.873,31 180,66 

2009 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

2008 25 15 4 5 1 0 404,80 403,60 1,20 

2007 131 80 29 15 3 4 8.347,90 7.951,50 396,40 

ΜΟ 51 31 10 7 2 1 4.684,70 4.376,70 308,01 

Ελλάδα 

2018 793 614 111 57 9 2 15.465,57 8.668,44 6.797,13 

2017 1083 673 240 144 20 6 13.393,30 11.735,33 1.657,97 

2016 777 557 120 74 18 8 26.539,50 25.288,90 1.250,60 

2015 510 375 76 48 8 3 7.095,75 6.446,49 649,26 

2014 552 337 106 78 21 10 25.846,11 21.311,95 4.534,16 

2013 862 546 182 117 11 6 46.676,45 43.268,45 3.408,00 

2012 1559 922 358 223 41 15 59.924,30 52.428,10 7.496,20 

2011 1613 1160 244 191 11 7 29.144,40 19.348,20 9.796,20 

2010 1052 818 149 79 5 1 8.967,30 6.199,19 2.768,11 

2009 981 860 108 11 2  35.342,32 26.009,87 9.332,45 

2008 1481 1057 236 166 16 6 29.152,00 23.861,70 5.290,30 

2007 1983 1343 338 218 49 35 225.733,60 196.262,90 29.470,70 

ΜΟ 1104 772 189 117 18 9 43.606,72 36.735,79 6.870,92 
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Εικόνα 1-3 Διαχρονικός χάρτης καμένων εκτάσεων στην Αττική (1984-2019) [108] 

Η μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά που έχει γνωρίσει ποτέ η Αττική ξεκίνησε το βράδυ στις 21 Αυγούστου 

2009, από την περιοχή του Γραμματικού, είχε διάρκεια τεσσάρων ημερών και έκαψε συνολικά 210.000 

στρέμματα, κυρίως πευκοδάσους. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη βορειοανατολική Αττική, από την 

περιοχή του Γραμματικού και του Μαραθώνα, μέχρι το Πικέρμι και την Παλλήνη, κατακαίγοντας στο 

ενδιάμεσο, τμήμα της Πεντέλης στην περιοχή του Διονύσου. Παράλληλα, μία άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην 

δυτική Αττική έκαψε μεγάλο μέρος των δυτικών πλαγιών του Κιθαιρώνα και έφτασε μέχρι το Πόρτο Γερμενό. 

Η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική ξεκίνησε από την περιοχή των Λεύκτρων του δήμου Πλαταιών, παράλληλα με 

την μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Οι δυνατοί άνεμοι την κατεύθυναν νοτιοανατολικά και έφτασε 

να καίει τις ανατολικές πλαγιές του Κιθαιρώνα, πάνω από τους παραθαλάσσιους οικισμούς Άγιος Βασίλειος 

και Πόρτο Γερμενό. Η πυρκαγιά αυτή αντιμετωπίστηκε οριστικά μία μέρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς 

στην ανατολική Αττική και αφού είχε κάψει 35.000 στρέμματα, κυρίως πευκοδάσους. 

Το 2007 συνέβησαν μεγάλες πυρκαγιές, μια εξ αυτών ήταν αυτή στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας στις 28 

Ιουνίου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε συνολική έκταση 47.274 στρ, ενώ έκαψε συνολικά έκταση 36.338,16 

στρεμμάτων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Από αυτά τα 16.025,25 στρ. ανήκουν στον πυρήνα του Δρυμού 

και τα 20.312,48 στρ. στην περιφερειακή ζώνη. Τα 10.561,98 ήταν δάση χαλεπίου πεύκης, τα 21.800 ήταν 
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δάση κεφαλληνιακής ελάτης (το 62% του ελατοδάσους της Πάρνηθας) και τα 3.976,2 στρ. ήταν δάση 

αείφυλλων πλατύφυλλων [89]. Οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής ήταν επίσης, μεγάλες, καθώς αρκετά 

ζώα, όπως χελώνες, διάφορα είδη θηλαστικών, πτηνά και ερπετά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της 

πολυήμερης πυρκαγιάς. Αντίστοιχα, μεγάλες επιπτώσεις δέχτηκε και ο πληθυσμός των χαρακτηριστικών 

κόκκινων ελαφιών που συναντώνται στην περιοχή της Πάρνηθας. Ειδικότερα, υπολογίζεται πως περίπου 30-

50 κόκκινα ελάφια είτε κάηκαν, είτε πέθαναν από ασφυξία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς [92]. Δέκα χρόνια 

μετά την πυρκαγιά του 2007 στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, η αποκατάσταση της φυτικής κοινότητας ήταν 

πλέον ικανοποιητική. Η αναγέννηση του κυρίαρχου είδους ξεκίνησε 8 χρόνια μετά τη φωτιά. Ωστόσο, πρέπει 

να σημειωθεί ότι η πυκνότητα A. cephalonica είναι μάλλον χαμηλή και αργή για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

ανάκαμψη του δάσους. Τα χαμηλά επίπεδα αναγέννησης του κυρίαρχου δασικού είδους μπορούν να 

αποδοθούν τόσο στα οικολογικά χαρακτηριστικά του, όσο και στην επικρατούσα ξηρασία μετά την πυρκαγιά, 

όπως προκύπτει και για άλλα είδη Abies. Η παρουσία πιο ανταγωνιστικών και ανθεκτικών στην ξηρασία ειδών 

δέντρων όπως το P. halepensis που απαντώνται συνήθως σε χαμηλότερα υψόμετρα θα μπορούσε να είναι η 

αρχή μιας μετάβασης σε ξηρότερα δασικά οικοσυστήματα. Οι τοπικοί διαχειριστές και δασοπόνοι θα πρέπει 

να εξετάσουν προσεκτικά ποια είδη θα χρησιμοποιήσουν στις πρακτικές αποκατάστασης, καθώς η 

αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των γεγονότων ξηρασίας μπορεί να διευκολύνει την επέκτασή τους και την 

κυριαρχία τους, ειδικά μετά από διαταραχές όπως η πυρκαγιά [41]. 

Η νέκρωση της κεφαλληνιακής ελάτης που παρατηρείται στην περιοχή για πολλές δεκαετίες προκύπτει από 

τη δράση φλοιοφάγων εντόμων (κυρίως του είδους Pityokteines spinidens, το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις μεταβολές κλιματικών παραμέτρων). Τα χαμηλά επίπεδα ποικιλότητας των εντόμων 

υποδεικνύουν ένα ευαίσθητο και ασταθές οικοσύστημα. Η τεράστια ποσότητα αποσυντιθέμενου ξύλου που 

παρέμεινε στο δάσος έπειτα από την πυρκαγιά του 2007, σε συνδυασμό με τις αντίξοες εδαφικές και 

κλιματικές συν θήκες, ευνόησαν την επέκταση των επιβλαβών εντόμων [201]. 

Στις 23 Ιουλίου 2018 δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέττα και η δεύτερη 

κοντά στο Νταού Πεντέλης. Στη δεύτερη περίπτωση η πυρκαγιά επεκτάθηκε και πέρασε μέσα από τους 

οικισμούς Νέος Βουτζάς και Μάτι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 102 άνθρωποι και να τραυματιστούν 

δεκάδες άλλοι. Από τις δύο πυρκαγιές καταστράφηκαν ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιές χιλιάδες σπίτια ενώ 

κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. H πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά και το Μάτι είναι η φονικότερη 

στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. 

1.3 Αρμόδιες Αρχές και Πολιτικές  

1.3.1 Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 

Με την υπ’αριθμ 40332/2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 καθώς και το Σχέδιο Δράσης της περιόδου 2014 - 2018 (ΦΕΚ 

2383/Β/2014).  

Οι δράσεις και τα μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας που προωθούνται συνολικά μέσα από την Εθνική 

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα μπορούν να συμβάλουν και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

καθώς τα υγιή οικοσυστήματα, στα οποία αποσκοπούν, μπορούν να επιτελούν λειτουργίες που σχετίζονται 

με τη ρύθμιση του κλίματος. Ειδικότερα, τα δάση, οι θάλασσες και οι υγρότοποι μπορούν να συνδράμουν 
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στη δέσμευση άνθρακα και να βοηθήσουν στη μείωση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα αλλά 

και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στους Γενικούς Στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

περιλαμβάνεται και ο Στόχος «Πρόληψη και Μείωση των Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της 

Κλιματικής Αλλαγής» (Στόχος 7), ο οποίος αποτελείται από επιμέρους ειδικούς στόχους που υλοποιούνται 

μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.  

Πίνακας 1-6 Ειδικοί Στόχοι και ενέργειες δράσεις Στόχου 7 Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών 
στόχων (2014-2018) 

• Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές 
λειτουργίες 

• Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής σε είδη, οικοτόπους και οικοσυστημικές 
λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου 
σχετικά με την ένταση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των οικοτόπων και 
των ειδών που κινδυνεύουν από την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και της μελλοντικής τους κατανομής 
ως απόρροιας της κλιματικής αλλαγής) 

• Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη 
διατήρηση και υποβοήθηση οικοτόπων και ειδών 
που κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από 
την κλιματική αλλαγή 

• Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης κατά της ερημοποίησης 

• Εκπόνηση εθνικού σχεδίου προσαρμογής των 
δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας 
και πανίδας, ανάλογα με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

• Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της 
βιοποικιλότητας ώστε να αποκριθούν 
αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην 
κλιματική αλλαγή 

• Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που 
αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερης ευαισθησίας στην 
κλιματική αλλαγή 

• Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από 
δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

• Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των 
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, κατά τη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργων, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και κατά 
την υλοποίηση των έργων, σχεδίων και 
προγραμμάτων 

• Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των 
επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 

• Αύξηση της δέσμευσης του CO2  μέσω της αειφορικής 
διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών 
οικοσυστημάτων 
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1.3.2 Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (ΕΣΔ) 

Η εθνική δασική πολιτική με 20ετή χρονικό ορίζοντα θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ 170195/758/2018 (ΦΕΚ 

5351/Β/2018). Με την εν λόγω ΥΑ ορίστηκε το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας (Εθνική 

Στρατηγική για τα Δάση, ΕΣΔ), με το οποίο καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής 

για την περίοδο 2018-2038, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι 

αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Στο πλαίσιο της ΕΣΔ υιοθετείται στη χώρα πρότυπο της 

μεσογειακής δασοπονίας με το εξής όραμα: «Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των 

δασικών οικοσυστημάτων στην οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της 

προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, υπό το πρίσμα της κλιματικής 

αλλαγής». 

Στην ΕΣΔ περιλαμβάνεται ο Κάθετος Άξονας 2: Κλιματική αλλαγή, οποίος έχει ως γενικούς στόχους: 

• Αξιολόγηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.  

• Διαχείριση με σκοπό την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.  

• Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της δέσμευσης και αποθήκευσης του 

άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα.  

O Κάθετος Άξονας 2: Κλιματική αλλαγή της ΕΣΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις δράσεων: 

• Αξιολόγηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων με βάση και τα Περιφερειακά Σχέδια για 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Η αξιολόγηση της τρωτότητας μπορεί να γίνει 

κυρίως με συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων και τα αποτελέσματα 

διασυνδέονται με τα ΠεΣΠΚΑ. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει ΠεΣΠΚΑ, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, όπου αναλύεται η τρωτότητα σε επιμέρους τομείς και γεωγραφικές περιοχές της κάθε 

περιφέρειας. Ως επιμέρους τομείς για την ανάλυση της τρωτότητας δύνανται να είναι οι τομείς που 

προβλέπονται στην πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, μεταξύ των 

οποίων είναι και η Δασοπονία.  

• Υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για τον τομέα χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και 

δασοπονία που στοχεύουν στον μετριασμό ή/και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Δεδομένου ότι τα δασικά οικοσυστήματα είναι σημαντικές αποθήκες δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα, ενώ παράλληλα επηρεάζουν ευμενώς το μικροκλίμα, συγκρατούν το έδαφος και παράγουν 

νερό, είναι σημαντικό τα δασικά οικοσυστήματα να διατηρούνται σε υψηλή ποιότητα και να αυξηθούν, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.  

• Διατήρηση της έκτασης και αύξηση της ποιότητας των δασικών οικοσυστημάτων, μείωση του 

κατακερματισμού τους με παράλληλη βελτίωση της δομής τους. Η μείωση του κατακερματισμού των 

φυσικών πληθυσμών είναι σημαντική για την αύξηση των δραστικών μεγεθών των πληθυσμών που 

οδηγεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων και επομένως της ικανότητας του 

να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλα δασοκομικά, 

διαχειριστικά και δασοπολιτικά μέτρα.  

• Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων και προώθηση της δάσωσης σε οριακές 

αγροτικές περιοχές. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση και να μειώσει 

περεταίρω την αντοχή των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, οπότε είναι επιτακτική η 
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ανάγκη αποκατάστασής τους. Μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλα δασοκομικά και διαχειριστικά 

μέτρα και ενδεχομένως με εμπλουτισμό της τοπικής γενετικής ποικιλότητας.  

• Αξιολόγηση και αξιοποίηση της γενετικής ποικιλότητας των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και 

επιλογή γενετικού υλικού ανθεκτικού στις καταπονήσεις της κλιματικής αλλαγής. Η επιλογή και χρήση 

γενετικού ενδημικού υλικού ανθεκτικού στις καταπονήσεις αποτελεί άμεση δράση μετριασμού των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της προοπτικής απώλειας των νοτιότερων 

πληθυσμών φυσικής εξάπλωσης. Απαιτείται συνεργασία ερευνητικών φορέων, Δασικής Υπηρεσίας και 

φορέων προστασίας.  

• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και γενικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης 

των δασικών οικοσυστημάτων.  

• Προώθηση της χρήσης του ξύλου ως υποκατάστατου υλικών με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

1.3.3 Αρμόδιες Αρχές 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της 

ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΠΔ 132/2017). Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και 

συντονιστικό ρόλο, μεταξύ άλλων σχεδιάζει και προωθεί: 

• τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου 

περιβάλλοντος,  

• την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα  

• τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής,  

Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ υπάγονται: 

• Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

• Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. 

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι ιδίως: 

α) η εισήγηση για τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη , 

β) η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και της φύσης, του κλίματος, της ατμόσφαιρας και του 

εδάφους, 

γ) η προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, 

έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων. 

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις: 
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α)  Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. 

β)  Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων. 

γ)  Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. 

δ)  Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας είναι 

ιδίως: 

α)  ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας, 

β)  η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων, 

γ)  ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση έργων προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως: 

α) ο μετριασμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και η προστασία 

της στοιβάδας του όζοντος , 

β) η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος, 

γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών 

διεθνών συμβάσεων. 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:  

α)  ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της 

δασικής πολιτικής,  

β)  η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών 

εκτάσεων της χώρας, καθώς και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,  

γ)  η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,  

δ)  η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,  

ε)  η αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων,  

στ)  η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,  

ζ)  ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την 

ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,  
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η)  η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων 

δασικών οικοσυστημάτων,  

θ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και των 

δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη 

συμβολή τους στο μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,  

ι)  η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα 

της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, 

αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των 

δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:  

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.  

β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών.  

γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών.  

δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών. 

Με το Νόμο 4685/2020 το «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), 

μετονομάστηκε σε «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» («ΟΦΥΠΕΚΑ»). Ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ως σκοπό την εφαρμογή της 

πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων 

περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου 

ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών o ΟΦΥΠΕΚΑ μεταξύ άλλων: 

α)  Συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την 

επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με 

στόχο ιδίως την ενιαία αντιμετώπιση της συλλογής και τεκμηρίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων και 

τη μόνιμη επιστημονική παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης. 

β)  Διενεργεί επιστημονικές έρευνες και καταρτίζει μελέτες, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους δημόσιους 

φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ii) υποστηρίζουν τη 

διαδικασία σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών και iii) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

της χώρας. 

Το Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές (εφεξής: «Σύστημα 

Διακυβέρνησης ΠΠ») διαρθρώνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε κεντρικό επίπεδο συγκροτείται από τους ακόλουθους φορείς: 
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α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 

β) τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 

γ) το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και 

των ΟΤΑ (Περιφερειών και Δήμων), 

δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αλιευτικών 

πόρων στον θαλάσσιο χώρο και προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της 

χώρας, 

ε) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ασκεί την ψηφιακή πολιτική και προωθεί την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, 

στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ασκεί τις αρμοδιότητές του κυρίως στον θαλάσσιο 

χώρο, τους λιμένες, τη χερσαία ζώνη αυτών και σε παράκτιους χώρους, 

ζ) το Υπουργείο Τουρισμού που ασκεί την τουριστική πολιτική και υποστηρίζει την ήπια τουριστική 

δραστηριότητα σε προστατευόμενες περιοχές, 

η) άλλα Υπουργεία συμμετέχουν στο Σύστημα Διακυβέρνησης με βάση τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους. 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε περιφερειακό επίπεδο1 συγκροτείται από τους ακόλουθους φορείς: 

α) τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (καλούμενες εφεξής ΜΔΠΠ), 

β) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

γ) τις Περιφέρειες και 

δ) τους Δήμους. 

Στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:  

• Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και 

 

1  Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό και την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή, 
ορισμένου αριθμού Διευθυντών και Τμηματαρχών καθώς και την πλήρωση των θέσεων ορισμένου αριθμού υπαλλήλων, 
εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης 
όλων των αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Με τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 
4519/2018 (Α’ 25), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), και ο ΟΦΥΠΕΚΑ 
καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτών των νομικών προσώπων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της 
προηγούμενης παραγράφου ταΝομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» 
εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες του ν. 4519/2018 (Α’ 25). 
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παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων διεθνούς, ενωσιακού και 

εθνικού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

• Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

• Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών ή άλλων 

έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, 

διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών. 

• Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Στις Προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητα έχουν οι κάτωθι Μονάδες: 

• Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής και Σαρωνικού Κόλπου  

• Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου 

• Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κορινθιακού Κόλπου 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως γενική αποστολή (ΠΔ 151/2004): 

• Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. 

• Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής 

προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής πιθανών καταστροφών στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου. 

• Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του 

δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου 

καταστροφών. 

• Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 

φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε 

εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" καθώς και του 

εγκεκριμένου "Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών", 

συντάσσεται και εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ημερήσιο δελτίο 

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη, 

έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αντιμετώπιση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται. Ο χάρτης, αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει 

αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό καθώς και στην ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των 

δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό 

περιβάλλον για την εμφάνισή τους ,συνδυαζόμενα με ανθρωπογενείς αιτίες (www.civilprotection.gr). 
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Κύριος φορέας για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, τη 

δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των μη δημοσίων δασών είναι η Δασική Υπηρεσία. 

Με τη θέσπιση του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες 

υπάγονται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και είναι τα όργανα εκτέλεσης και εφαρμογής των 

κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική 

Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος), αλλά και της εφαρμογής των τοπικών 

προγραμμάτων και μελετών. Διακρίνονται σε Διανομαρχιακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες. Τις 

Διανομαρχιακές Υπηρεσίες αποτελούν 7 Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 7 Δ/νσεις 

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  σε κάθε μια από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Τις 

Νομαρχιακές Υπηρεσίες αποτελούν 32 Διευθύνσεις Δασών με 80 Δασαρχεία και 22 Διευθύνσεις χωρίς 

Δασαρχεία, ενώ λειτουργούν και τρεις ανεξάρτητες Διευθύνσεις Αναδασώσεων, ανά μία στους νομούς 

Αττικής, Θεσ/νίκης και Ροδόπης (ΠΔ εκδοθέντα κατ’ εντολή του Νόμου 3852/2010).  

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδια για 

τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους (ΠΔ 

135/2010).  

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:  

α)  τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

β)  τη Διεύθυνση Αναδασώσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

γ)  τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών, με τοπική αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης τους  

δ)  τα Δασαρχεία του νομού, με τοπική αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης τους  

ε)  τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει 

ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το 

καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων 

αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Επιθεώρησης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την 

υποβοήθηση του έργου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως 

Επιθεωρητή, για την εποπτεία και τον έλεγχο των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, τον έλεγχο των έργων, καθώς και τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων και 

κανονισμών διαχείρισης και προστασίας του δάσους και της δασικής νομοθεσίας. β) Τμήμα Σχεδιασμού 

Δασικής Ανάπτυξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων 

γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και για τη μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης, για θέματα σχετικά με τις 
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κτηματογραφήσεις και τις χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων και το συντονισμό, την 

παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα. γ) Τμήμα 

Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκπόνηση προγραμμάτων 

αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων, το σχεδιασμό και τη μελέτη μεθόδων και μέσων 

για την πρόληψη και καταστολή δασικών ανομημάτων και για την παροχή σχετικών οδηγιών στις δασικές 

υπηρεσίες του νομού για την πιστή εφαρμογή των μέτρων δασοπροστασίας. Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται 

Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων, το οποίο έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εφαρμογή της σύμβασης CITES 

που κυρώθηκε με το ν. 2055/1992 (Α 105), περί εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας 

και την έκδοση προβλεπομένων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας του την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής. δ) Τμήμα Δασικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη των προβλημάτων και το 

συντονισμό του έργου της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, το συντονισμό της διάθεσης και εμπορίας 

των παραγόμενων δασικών προϊόντων, την παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του 

θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας, τη μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασικών 

βοσκοτόπων, θέματα που αφορούν στην, κατά τις κείμενες διατάξεις, αλλαγή της χρήσης δασών και δασικών 

εκτάσεων, καθώς και τη μέριμνα για τη λειτουργία της γραμματείας των συμβουλίων και επιτροπών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων. Στο ανωτέρω Τμήμα 

συστήνεται Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση 

και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και 

για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού 

των προμηθειών της. ε) Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό κάθε 

θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και 

των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών 

οικοσυστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Διεύθυνση Αναδασώσεων. Η Διεύθυνση Αναδασώσεων είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων που 

αφορούν σε αναδασώσεις και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να 

ακολουθεί τις οδηγίες του. Συγκροτείται δε από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και 

Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων 

αναδασώσεων, καθώς και για την εκπόνηση γενικών και ειδικών μελετών αναδασώσεων. β) Τμήμα Εκτέλεσης 

Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων έργων και εργασιών 

αναδασώσεων, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού τους. γ) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και 

Σποροσυλλογής, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό και τη μέριμνα της παραγωγής του 

φυτευτικού υλικού, καθώς και της προμήθειας των υλικών που είναι αναγκαία για την παραγωγή του, τη 

μέριμνα της ανάπτυξης των νεοφυτειών και της συντήρησης αυτών, το σχεδιασμό και τη μέριμνα διάθεσης 

του φυτευτικού υλικού για την πραγματοποίηση των αναδασωτικών έργων, καθώς και τη διάθεση του 

πλεονάζοντος φυτευτικού υλικού σε τρίτους. Επίσης, μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με 

έντυπα που αποσκοπούν στη διάδοση των γνώσεων για τη λειτουργία του δασικού φυτωρίου και της 

συμβολής του στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. δ) Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο 

ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος της Διεύθυνσης, 

καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 

αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 38 

Διεύθυνση Δασών. Η Διεύθυνση Δασών είναι αρμόδια ιδίως για τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των 

δασών και δασικών εκτάσεων, την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και 

ιδιοκτησιακά θέματα της περιοχής ευθύνης της. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην 

αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της 

και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Οι Διευθύνσεις Δασών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής 

Αττικής έχουν τοπική αρμοδιότητα την προβλεπόμενη από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, και διαρθρώνονται 

ως κατωτέρω: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση 

και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής 

ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση 

πινάκων υλοτομίας. β) Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την 

προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των 

δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, το χαρακτηρισμό δασών και δασικών 

εκτάσεων, τη μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την έκδοση 

και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων, την τήρηση των δασικών βιβλίων, την παρακολούθηση 

και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την 

ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και την εποπτεία επί της 

προστασίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών και δασικών εκτάσεων, αναπτύξεως 

θήρας, Ιχθυοπονίας και δασικής αναψυχής. Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, 

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού 

θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, 

καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 

αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της. γ) Τμήμα 

Δασικών Χαρτογραφήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση της φωτογραμμετρικής, 

χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των 

δασικών χαρτών της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή 

των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου, τη 

διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών 

κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, 

ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης 

της.  

Δ. Δασαρχεία−Δασονομεία−Δασοφυλακεία. Στην Αττική λειτουργούν τα ακόλουθα Δασαρχεία: 1. 

Δασαρχείο Πεντέλης, 2. Δασαρχείο Πάρνηθας, 3. Δασαρχείο Λαυρίου, 4. Δασαρχείο Καπανδριτίου, 5. 

Δασαρχείο Αιγάλεω, 6. Δασαρχείο Μεγάρων, 7. Δασαρχείο Πειραιά και 8. Δασαρχείο Πόρου. 

Περιφέρεια Αττικής 

Σύμφωνα με το ΠΔ 1661/2018 στις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται: 

• Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο 

σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών.  

• Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Ν.4685/2020, η Περιφέρεια Αττικής κατά την κατάρτιση του Πενταετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της συνεργάζεται με τις ΜΔΠΠ που 

έχουν την ευθύνη της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της περιφέρειάς της, προκειμένου να 

διασφαλίσει τη συμβατότητα των Προγραμμάτων αυτών με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί τους Προϊσταμένους 

των ΜΔΠΠ και τους συντονιστές των Επιτροπών Διαχείρισης των ΜΔΠΠ στις συνεδριάσεις του 

Περιφερειακού Συμβουλίου στις οποίες υποβάλλονται προς έγκριση τα Προγράμματα του προηγουμένου 

εδαφίου ή οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ. 

Τέλος σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας 

περιλαμβάνονται: 

• Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας. 

• Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις 

ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου 

πληροφορικής για το περιβάλλον. 

• Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση 

χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων 

προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων 

κ.λπ.). 
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2 Μεθοδολογία  

2.1 Εισαγωγή  

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής θα συγκεντρώσει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε η ανάλυση για κάθε τομέα ξεχωριστά σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές (και 

ευκαιρίες) που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

κινδύνων ανά τομέα και αφορά σε προσαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[36]. 

Η ανάλυση επιδιώκει: 

• Να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Να προσδιορίσει τους κύριους κινδύνους για μια λεπτομερέστερη ανάλυση. 

• Να αξιολογήσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

• Να αξιολογήσει την ευπάθεια. Αυτό συνεπάγεται: 

• ανασκόπηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα 

• αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα 

• Να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα ώστε να προταθεί κατάλληλη δράση 
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Διάγραμμα 2-1 Βήματα ανάλυσης έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και των 
κινδύνων 

2.2.1 Προσδιορισμός και Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων 

2.2.1.1 Βήμα 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου 1 (Τier 1) 

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιπτώσεων για κάθε τομέα (Tier 1). 

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

κατάλογος επίσης θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

Περιφέρεια ή στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Τυχόν παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών θα ληφθούν επίσης να υπόψη. 

2.2.1.2 Βήμα 2 – Διατομεακές και έμμεσες συνέπειες 

Οι κατάλογοι κατηγορίας 1 για κάθε τομέα συγκρίνονται μεταξύ τους και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό το στάδιο 

προστίθενται στον κατάλογο επιπτώσεων της κατηγορίας 1. 

2.2.2 Εκτίμηση ευπάθειας 

2.2.2.1 Βήμα 3 – Ανασκόπηση πολιτικών 

Η κυβερνητική πολιτική για την  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Οι εκθέσεις κάθε τομέα θα περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της επιλεγμένης σχετικής 

πολιτικής, καθώς αυτή παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.2.2.2 Βήμα 4 – Κοινωνική Ευπάθεια 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν  επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται  ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 
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Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (πχ πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας 
Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν 

• Τοποθεσία και θέση 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι • Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 

• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 

• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή χώρων εργασίας 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη 
αποφάσεων 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων 

• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων 

• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 
υγειονομική περίθαλψη) 

Για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

ελέγχου και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα ανά ομάδα επιπτώσεων ή συνολικά για τον τομέα: 

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις; 

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας 

2.2.2.3 Βήμα 5 – Ικανότητα προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 
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αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων στους 

τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Μια επισκόπηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα πραγματοποιήθηκε με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

2.2.3 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.2.3.1 Βήμα 6 – Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου 2 (Tier 2) 

Ο κατάλογος των επιπτώσεων (Κατάλογος 1) για κάθε τομέα που προέκυψε από το Βήμα 2 (βλ. Παραπάνω) 

θα αποτελέσει αντικείμενο ενοποίησης για την επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας 

(Επιπτώσεις Καταλόγου 2). 

Πρώτον, παρόμοιες ή αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις θα ομαδοποιούνται όπου είναι δυνατόν. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις της κατηγορίας 2 θα επιλεγούν με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 2-2) και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2-2 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια 
Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος / οικονομικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος / κοινωνικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος /περιβαλλοντικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος: 

𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ό + 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜷𝜶𝝀𝝀𝝄𝝂𝝉𝜾𝜿ό + 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ό

𝟗
) ∗ (

𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝟑
) ∗ (

𝜠𝝅𝜺ί𝜸𝝎𝝂 𝝌𝜶𝝆𝜶𝜿𝝉ή𝝆𝜶𝝇

𝟑
) 
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Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. Η πιθανότητα διαφέρει από την εμπιστοσύνη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων (βλ. Βήμα 12) στην Τελική Έκθεση. 

Μέγεθος 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών ή σοβαρών 

διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές σε 
ακίνητα και υποδομές 

• Σημαντικές συνέπειες για την 
περιφερειακή και εθνική 
οικονομία 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Σημαντική διακοπή ή απώλεια 
εθνικών ή διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών  ειδών / οικοτόπων 
/ τοπίου 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με 
διεθνή / εθνική σημασία 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών 
του οικοσυστήματος 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού 
/ αέρα 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική ενέργεια) 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις ευάλωτες 
ομάδες 

• Αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για 
την υγεία 

• Μεγάλη μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή συμβολική αξία 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος 
~ 30 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται 
~150 βλάπτονται 

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την υποδομή 

• Επίδραση στην περιφερειακή 
οικονομία 

• Συνέπειες στις λειτουργίες και 
στην παροχή υπηρεσιών για την 
εκκίνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / οικοτόπους 
/ τοπία 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων εθνικής 
σημασίας 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 

• • Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια 
/ μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•  Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρή αναστάτωση στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια) 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. μέσω της 
αύξησης του κόστους παροχής 
υπηρεσιών 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση της 
υγείας 

• Μέτρια μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Μικρές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 5 km ποταμού 

~1.500 επηρεάζονται 
~30 βλάπτονται 

~1 θάνατος 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 46 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Χ
α

μ
η

λή
 

Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές 
Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 

αναστρέψιμης / τοπικής 
επίδρασης 

Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην εθνική 
ή περιφερειακή οικονομία 

• Τοπική διακοπή συστημάτων 
μεταφοράς 

• Βραχυπρόθεσμες / 
αναστρέψιμες επιπτώσεις σε 
είδη / οικοτόπους / τοπίο ή 
υπηρεσίες οικοσυστήματος 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / 
αέρα 

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / 
μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης των 
καθορισμένων χώρων 

• Μικροί αριθμοί που επηρεάζονται 

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέσα στην περιοχή αντιμετωπίσιμου  
συμβάντος 

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 1 ha οικοτόπων επηρεάζονται ή 
βελτιώνονται 

~ 1 km ποταμού  που επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται 
~15 βλάπτονται 

Πιθανότητα 

Για την ταξινόμηση της πιθανότητας εφαρμόζονται τα κριτήριά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην συνέπεια 

και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β)  Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 

Πίνακας 2-4 Ταξινόμηση πιθανότητας 

Τάξη 
Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 

Επείγων χαρακτήρας 
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Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται 

με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 

και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω 

Πίνακας 2-5 Ταξινόμηση του «επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη περιουσιακών 
στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής»  ή προσυμφωνημένων αποδόσεων 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες 
για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με περιορισμένο 
κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την 
αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας 

Προσεκτική 
παρακολούθηση  

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις 
πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου. 

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας 
για την αποφυγή δυσλειτουργίας. 

Αναμονή 

Η βαθμολόγηση για κάθε επίπτωση ή δέσμη επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει τη βαθμολόγηση που πραγματοποιείται σε κάθε 

τομέα και θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται συνεπής προσέγγιση σε όλους τους τομείς. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων της κατηγορίας 2 δεν θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η διαδικασία 

βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίπτωσης. 
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Για τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα γίνει μια μικρή προσαρμογή στην 

ανωτέρω γενική προσέγγιση βαθμολόγησης που βασίζεται στον ορισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων. Η αξιολόγηση έγινε στη βάση των οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ που απαντώνται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στα 

αγροοικοσυστήματα της Περιφέρειας. Τα μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρίθηκε βάσει των 

επιπτώσεων τις κλιματικής αλλαγής στους επιλεγμένους οικοτόπους ενώ το μέγεθος των οικονομικών και 

κοινωνικών κριτηρίων λήφθηκε συνολικά υπόψη βάσει της αξιολόγησης των επιπτώσεων των 

οικοσυστημικών λειτουργιών των οικοτόπων [129]. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων που θα προκύψει από το Βήμα 2 (Κατάλογος 1)  θα χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή 

της παραπάνω μεθοδολογίας για να επιλεγούν οι επιπτώσεις υψηλότερης προτεραιότητας για ανάλυση, 

γνωστές ως επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Εκτιμάται ότι μπορούν  να αναλυθούν λεπτομερώς περίπου 50 

επιπτώσεις από συνολικά περίπου 700, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλεγούν επιπτώσεις που θα έχουν 

συνδυασμένη βαθμολογία περίπου 30 ή παραπάνω. 

2.2.3.2 Βήμα 7 – Προσδιορισμός Δεικτών 

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος επιπτώσεων 2, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. Για κάθε επίπτωση, θα προσδιοριστούν ένας ή περισσότεροι δείκτες. Οι 

δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

2.2.4 Εκτίμηση Τρέχοντος και Μελλοντικού Κινδύνου 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων θα αποτελέσει την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (π.χ. εκθέσεις EMEKA) και συλλογή των καλύτερων 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους από τις υπηρεσίες και τους φορείς. Σε 

ορισμένους τομείς, όπως το νερό, υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι 

επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Τα κύρια κενά σε 

πραγματικά στοιχεία θα καταγράφονται σε κάθε αναφορά τομέα. 

Επίσης θα αναζητηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες ειδικών 

και οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο από την αρχή μέσω κατάλληλα σχεδιασμών δράσεων διαβούλευσης.  

2.2.4.1 Βήμα  8 – Συναρτήσεις απόκρισης 

Το βήμα 8 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ή προηγούμενη εργασία μοντελοποίησης. Αυτό το βήμα 

είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις για τη συσχέτιση μετρήσεων με συγκεκριμένους παράγοντες 

του κλίματος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι εφικτό για όλες τις επιπτώσεις του Καταλόγου 2. Αυτό το 

βήμα θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας «συνάρτησης απόκρισης»  

2.2.4.2 Βήμα 9 - Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Οι συναρτήσεις απόκρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Ο σκοπός αυτού του 
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βήματος είναι να παράσχει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), 

όπως μετράται από κάθε  δείκτη. 

Θα δοθούν εκτιμήσεις του μελλοντικού κινδύνου στα δύο (2) πιο πιθανά σενάρια αντιπροσωπευτικών 

διαδρομών συγκέντρωσης (RCPs), δηλαδή το RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο, και 8,5 Wm-2 το 2100 σε σχέση 

με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους), και RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). Το πιο 

αισιόδοξο σενάριο (RCP2.6, το οποίο βασίζεται στις χαμηλότερες μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές), 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στα περισσότερα μοντέλα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας, δεδομένης της μικρότερης πιθανότητας εμφάνισής του. 

Τα αποτελέσματα από αυτά τα σενάρια θα αναλυθούν για δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες από την σημερινή και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτές οι περίοδοι θα είναι το 2040 και το 2090, για να εκτιμηθεί η 

κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Για να εξασφαλίσουμε έναν υψηλό λόγο σήματος 

προς θόρυβο, θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της απόδοσης των 20 ετών γύρω από αυτές τις δύο περιόδους. 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές θα εκτιμηθούν ως η διαφορά από την αρχική περίοδο 1981-2000. 

Ένας πίνακας με τις χρονικές περιόδους των 20 ετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

20 ετής περίοδος Συνοπτικά 

1981-2000 Σήμερα 

2031-2050 2040s 

2081-2100 2090s 

 

2.2.4.3 Βήμα 10 – Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές 

Είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί από τους δείκτες κινδύνου κατά την Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη 

Κλιματική Αλλαγή (CCRA), επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο 

απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον 

αναπτύσσεται επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις 

κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά 

μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του 

πληθυσμού. Για τους τομείς για τους οποίους η κινητήρια δύναμη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

μελλοντικοί σχεδιασμοί για τη πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από το Βήμα 9. 

2.2.4.4 Βήμα 11 – Οικονομικές επιπτώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί το μέγεθος των επιμέρους κινδύνων με 

νομισματικούς όρους. Ο στόχος είναι να εκφραστεί ο κίνδυνος από την άποψη των επιπτώσεών του στην 

ανθρώπινη ευημερία, όπως μετράται από τις προτιμήσεις των ατόμων στον πληγέντα πληθυσμό.  

2.2.5 Έκθεση κινδύνων 
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2.2.5.1 Βήμα 12 Έκθεση κινδύνων 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής  αλλαγής 

στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτών των διαφόρων 

κινδύνων, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού», «μεσαίου» ή «χαμηλού» μεγέθους συνέπειες με «υψηλή», 

«μέτρια» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη.  
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3 Επιπτώσεις και Δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων και των συνεπειών  

3.1.1 Γενικά 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόσθετη απειλή για τη βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά στα οικοσυστήματα 

όσο και στην ικανότητα των ειδών να επιβιώνουν [180]. Η Μεσογειακή λεκάνη, και κατ’ επέκταση η Ελλάδα, 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στη κλιματική αλλαγή, λόγω της ευαισθησίας της στα περιστατικά παρατεταμένης 

ξηρασίας και την άνοδο της θερμοκρασίας [94, 77, 75]. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, η συχνότερη 

εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, πυρκαγιών, αλλά και οι αλλαγές στα πρότυπα βροχόπτωσης και η 

ενδεχόμενη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού είναι μερικές από τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής που προβλέπεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τα οικοσυστήματα της Ελλάδας [76]. 

Ως κύρια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής έχει αναδειχθεί η πιθανότητα μετατόπισης της γεωγραφικής 

εξάπλωσης των ειδών και των οικοτόπων, τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια οικοσυστήματα [142, 32]. 

Ως απόρροια αυτής της ενδεχόμενης μετατόπισης της γεωγραφικής εξάπλωσης ειδών και οικοτόπων πρέπει 

να αναγνωρίσουμε την πιθανότητα ένα ποσοστό των ειδών που αποτελούν αντικείμενο προστασίας να 

οδηγηθούν εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται, εκτός του ότι 

θα πρέπει να συντελούν στη διατήρηση και αποκατάσταση των υγιών οικοσυστημάτων, θα πρέπει, 

παράλληλα, να ενισχύσουν τη δυνατότητα των οικοσυστημάτων αυτών να αντέξουν στην πίεση της 

κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, να ανασχέσουν τις απώλειες της βιοποικιλότητας λόγω αυτού του αίτιου 

[203].  

Η υγεία, η σταθερότητα και η δυναμική αύξησης των δασικών οικοσυστημάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

στην κλιματική αλλαγή, με το δεδομένο μάλιστα ότι πρακτικές όπως η άρδευση για το μετριασμό των 

επιπτώσεων, είναι λειτουργικά και οικονομικά ασύμφορες. Δεδομένου του μεγάλου περιτρόπου χρόνου στη 

διαχείριση των δασών η αρνητική επίπτωση είναι αναπόφευκτη [204]. 
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3.1.2 Επιδράσεις στα είδη χλωρίδας και πανίδας 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σημαντικά την εξάπλωση πολλών ειδών παγκοσμίως [164] και οι αποκρίσεις 

είναι πιθανό να διαφέρουν μεταξύ των ειδών [33; 61]. Τα μοντέλα πρόβλεψης εξάπλωσης των ειδών σε 

απόκριση στην κλιματική αλλαγή προσομοιώνουν την πιθανή μελλοντική κατανομή τους και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τον απαραίτητο βαθμό επιφύλαξης, καθώς κατά περιπτώσεις η προβλεπόμενη 

εξάπλωση πολλών ειδών δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή ή έχει μετατοπιστεί προς την αντίθετη από την 

προβλεπόμενη κατεύθυνση [133; 83; 38]. Ωστόσο, το γενικό πρότυπο είναι ότι η αλλαγή του κλίματος, ιδίως 

οι ηπιότεροι χειμώνες, είναι υπεύθυνοι για την παρατηρούμενη μετατόπιση των φυτικών ειδών προς 

μεγαλύτερα υψόμετρα και γεωγραφικά πλάτη. Σε γενικές γραμμές, τα είδη της Νότιας Ευρώπης φαίνεται να 

επεκτείνουν την εξάπλωσή τους, σε αντίθεση με τα βορειο-ευρωπαϊκά, εν μέρει εξαιτίας του περιορισμένου 

μη καταληφθέντος χώρου στο βορρά [82]. Μάλιστα, μια προβλεπόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 

αέρα (εντός του εύρους που προβλέπεται για το 2100 από την IPCC) αντιστοιχεί σε μετατόπιση της 

εξάπλωσης των ειδών κατά 300-400 km προς το βορρά ή 500 m σε υψόμετρο [93]. 

Σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει μετατοπίσεις στην εξάπλωση των 

φυτικών ειδών σε πολλά μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Στο μέλλον αναμένεται αύξηση 

των επιπτώσεων ενώ είναι λίγες οι μελέτες που στοχεύουν στη γενική κατανόηση της κλιματικής αλλαγής σε 

σχέση με την ευπάθεια των ειδών σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο έρευνας [181], προβλέφθηκε η εξάπλωση 

για 1.350 είδη φυτών της Ευρώπης με βάση επτά διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό του καθεστώτος προστασίας τους με βάση τα κριτήρια του Κόκκινου Καταλόγου 

Απειλούμενων Ειδών της IUCN, προβλέπεται ότι τα περισσότερα από τα εν λόγω φυτικά είδη θα καταστούν 

πιθανώς κρισίμως κινδυνεύοντα, ενώ περισσότερα από τα μισά θα θεωρούνται τρωτά ή απειλούμενα το έτος 

2080. Ωστόσο οι εκτιμήσεις αυτές αλλάζουν με βάση το εφαρμοζόμενο σενάριο κλιματικής αλλαγής και 

ανάλογα με την περιοχή. Βεβαίως, ο κίνδυνος εξαφάνισης για τα φυτά της Ευρώπης μπορεί να είναι μεγάλος, 

ακόμη και σε μέτρια σενάρια και παρά τη μεταβλητότητα μεταξύ των μοντέλων. 

Μεταβολές στη φαινολογία των ειδών λόγω κλιματικής αλλαγής παρατηρούνται και στους βιολογικούς τους 

κύκλους, όπως για παράδειγμα παρατηρήθηκε σε περισσότερα από 300 είδη φυτών στη Μεγάλη Βρετανία 

κατά τη δεκαετία 1990-2000, τα οποία βρέθηκε ότι εμφανίζουν την πρώτη ανθοφορία τους κατά 4,5 ημέρες 

νωρίτερα [68]. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα έχει καταλήξει πλήθος πιο πρόσφατων μελετών, οι οποίες 

υποδεικνύουν ότι η φαινολογία της άνθισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες, όπως η περίοδος που λιώνει το χιόνι και οι θερμοκρασίες της τελευταίας χειμερινής περιόδου [8]. 

Σε ό,τι αφορά τα είδη ζώων, έχει αναφερθεί ότι η κλιματική αλλαγή ωθεί την πανίδα της Ευρώπης να 

μετακινείται επίσης προς τα βόρεια και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ οδηγεί και σε απώλεια ή 

κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων της [86]. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η εξάπλωση δεν 

συμβαδίζει απαραίτητα με την αλλαγή του κλίματος και, σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό των 

ενδιαιτημάτων και των αλληλεπιδράσεων των ειδών, ενδέχεται να εμποδίζει τη μετακίνηση πολλών ειδών 

ζώων και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε προοδευτική μείωση της ζωικής βιοποικιλότητας της Ευρώπης [94]. 

Συνολικά, ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται κυρίως τα ενδημικά φυτά 

και σπονδυλόζωα της Μεσογειακής λεκάνης [122], ενώ αν ο μεταναστευτικός παράγοντας θεωρηθεί 

μηδενικός, τότε τα περισσότερα αμφίβια και ερπετά στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ειδικά την Ιβηρική χερσόνησο, 

θα αντιμετωπίσουν σημαντική απώλεια του εύρους εξάπλωσής τους [10]. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της 
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κλιματικής αλλαγής στη σύνθεση των μεσογειακών φυτοκοινοτήτων αναμένεται να είναι εντονότερες κατά 

τις επόμενες δεκαετίες. Τέλος, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση της απώλειας ειδών, ιδίως για τα στενόοικα 

είδη με περιορισμένου εύρους κλιματικές και οικολογικές απαιτήσεις και περιορισμένες δυνατότητες 

μετανάστευσης [94]. 

3.1.3 Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων 

Σε ό,τι αφορά στη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, στο πλαίσιο έρευνας [82] το μοντέλο SPECIES 

χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του πιθανού κλιματικού χώρου 47 ειδών σε όλη την Ευρώπη. Από 

τους οικότοπους που εντοπίζονται στην Ελλάδα, αρχικά μελετήθηκαν τα φρύγανα με Sarcopoterium 

spinosum (ΤΟ 5420), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Από τα είδη που 

επιλέχθηκαν γι’ αυτό τον οικότοπο, η αλεπού (Vulpes vulpes) δεν εμφανίζει καμία αλλαγή στο εύρος 

κλιματικών της συνθηκών σε όλα τα σενάρια κλιματικής αλλαγής, ενώ τα άλλα δύο είδη, Genista 

acanthoclada και Sarcopoterium spinosum, εμφανίζουν μεγάλη αύξηση στο κλιματικό εύρος τους (386% και 

198% σύμφωνα με ένα σενάριο, αντίστοιχα) και τείνουν να εξαπλώνονται με βόρεια κατεύθυνση, από την 

Νοτιοδυτική, μέσω της Κεντρικής, στη Βόρεια Ευρώπη και κατά μήκος της Δυτικής Γαλλίας και της Ισπανίας 

και για το Sarcopoterium spinosum, ακόμα πιο βόρεια προς τη Σκανδιναβία. 

Όσον αφορά τον ΤΟ 9350 «Δάση με Quercus macrolepis», το κυρίαρχο είδος το Quercus macrolepis ακολουθεί 

ένα παρόμοιο πρότυπο εξάπλωσης, παρουσιάζοντας μια αύξηση κυρίως διαμέσου των Βαλκανίων και της 

Γαλλίας, ενώ το είδος δρυοκολάπτη Dendrocopos medius εμφανίζει μείωση στον κεντρικό ευρωπαϊκό χώρο, 

συνοδευόμενη όμως από βόρεια εξάπλωση προς τη Σκανδιναβία, αρκετά αξιοσημείωτη σε ένα από τα 

σενάρια κλιματικής αλλαγής. Το είδος Matricaria chamomilla (χαμομήλι) και το είδος Sciurus anomalus 

(περσικός σκίουρος) εμφανίζουν μείωση εξάπλωσης από τα δυτικά και νοτιοδυτικά. Επιπλέον, η εξάπλωση 

του Sciurus anomalus στην Κεντρική Ευρώπη εμφανίζεται αυξανόμενα κατακερματισμένη, ενώ το Matricaria 

chamomilla κερδίζει χώρο ακόμη πιο βόρεια προς τη Σκανδιναβία. Συμπερασματικά, τα τρία είδη που 

αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση εξάπλωσης στην Ελλάδα είναι τα Matricaria chamomilla, Sciurus 

anomalus και Quercus macrolepis χάνοντας 88%, 98% και 56%, αντίστοιχα σύμφωνα με ένα από τα σενάρια 

κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, τα είδη αυτά δεν κινδυνεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πληθυσμοί τους 

ενδεχομένως θα εμφανίσουν πρόβλημα μόνο σε εθνικό επίπεδο [19]. 

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι αξιοσημείωτη με ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία ενδημικών ειδών 

χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί. Τα εν λόγω ενδημικά είδη, εξαιτίας της πιο περιορισμένης εξάπλωσής 

τους, ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής [122, 57]. Ωστόσο, το 

ενδιαφέρον είναι ότι τα ενδημικά είδη προβλέπεται να κερδίσουν περισσότερο κλιματικά κατάλληλο χώρο 

σε σύγκριση με τα μη ενδημικά είδη. Αυτό εξηγείται καθώς έχουν συνήθως πολύ μικρή εξάπλωση, οπότε μια 

αλλαγή σε μερικά «τετράγωνα» (quadrats) έκτασης αυξάνει ή μειώνει την εξάπλωσή τους αναλογικά πολύ 

περισσότερο απ’ ότι θα συνέβαινε σε είδη με ευρεία εξάπλωση [166]. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες μειώσεις 

στην αφθονία των ειδών αναμένονται να συμβούν στη νότια Ευρώπη, σε περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, 

στην Ιταλία και στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των νησιών της Μεσογείου αναμένεται να χάσουν υπό 

προϋποθέσεις έως και το 100% της τρέχουσας αφθονίας των ειδών τους [166]. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα δασικά οικοσυστήματα, αυτά παρέχουν κρίσιμα καταφύγια για τη χερσαία 

βιοποικιλότητα, συμμετέχουν με κεντρικό ρόλο στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων και αποτελούν 

πηγή οικοσυστημικών υπηρεσιών απαραίτητων για τον άνθρωπο [167]. Τα δάση επίσης έχουν τη δυνατότητα 
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να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής λειτουργώντας ως καθαρές δεξαμενές άνθρακα [94]. 

Ωστόσο, παράγοντες όχλησης, όπως παθογόνα, έντομα και φωτιές, μπορούν να μειώσουν την ικανότητα των 

δασών να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες, ειδικά όταν τα πρότυπα των φυσικών διαταραχών ή τα 

καθεστώτα αυτών των παραγόντων μεταβάλλονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες [116, 16].  

Η κλιματική αλλαγή έχει τη δυνατότητα να κινήσει πολλαπλές, αλληλοεπιδρώμενες διεργασίες που 

επηρεάζουν τα δάση [190], μερικές θετικά και άλλες αρνητικά. Για παράδειγμα, υψηλότερες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικού CO2 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας της 

χρήσης του νερού [156], ή σε μείωση της αποτελεσματικής χρήσης του άνθρακα στην παραγωγικότητα των 

δένδρων με την πάροδο του χρόνου και σε γηραιότερα δένδρα [22]. Επιπλέον, οι αλλαγές στον υδρολογικό 

κύκλο (χωρικές και χρονικές μεταβολές των προτύπων κατανομής της βροχόπτωσης) αναμένεται ότι θα 

περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του νερού που παράγεται από τα δάση και θα υποβαθμίσουν την ποιότητά 

του, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον προστατευτικό ρόλο των δασών ως προς τη διάβρωση του 

εδάφους, τις πλημμύρες, τους δυνατούς ανέμους κ.λπ.  

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντοπίζονται ήδη στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα, όπως φαίνεται 

από τις μαζικές νεκρώσεις δέντρων ιδιαίτερα στα δασοόρια, την αύξηση των προσβολών από έντομα, τις 

αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών, τη μείωση της προσαύξησης λόγω ξηρασίας, 

τις διαφαινόμενες αλλαγές στη γενετική συγκρότηση των δασικών οικοσυστημάτων, κ.α. [43]. Τα δασικά 

οικοσυστήματα της Μεσογείου αναμένεται να υποφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεταβολές των 

κλιματικών παραμέτρων σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα άλλων περιοχών, καθώς η Μεσόγειος 

θεωρείται ιδαίτερα τρωτή στην κλιματική αλλαγή. 

Πιο συγκεκριμένα, η βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων αναμένεται να επηρεασθεί άμεσα ή 

έμμεσα, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς ορισμένα είδη θα εξαφανισθούν (για παράδειγμα, λόγω 

απώλειας των ενδιαιτημάτων τους) [163, 157], ενώ κάποια θα αντικατασταθούν από άλλα, περισσότερο 

ανθεκτικά στις νέες αντίξοες συνθήκες ή πιο ανταγωνιστικά [14, 187]. Ακόμη και η απώλεια μεμονωμένων 

ειδών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ισορροπία των δασικών οικοσυστημάτων. Στην Ευρώπη, 

εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των φυτικών ειδών αναμένεται να εξαφανισθεί από την τρέχουσα θέση 

του έως το έτος 2050 [13]. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τόσο την εξάπλωση των 

δασικών ειδών, όσο και τη δομή και σύνθεση των οικοσυστημάτων. Γενικά, όπως προαναφέρθηκε, 

προβλέπεται η μετατόπιση των δασικών οικοσυστημάτων προς μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος και προς 

μεγαλύτερα υψόμετρα. Στη Μεσόγειο, πιστεύεται ότι οι νέες κλιματικές συνθήκες θα ευνοήσουν τα ξηρο-

ανθεκτικά είδη και, ως αποτέλεσμα, αυτά αναμένεται να αυξήσουν την κατανομή τους [73].  

Στην Ελλάδα, η οποία διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλότητα ειδών και την ενδοειδική γενετική ποικιλότητα, 

δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη εμφανής αλλοίωση της σύνθεσης των δασών. Ιδιαίτερα ευπαθείς σε μεταβολές 

κλιματικών αλλά και περιβαλλοντικών παραμέτρων θεωρούνται οι πληθυσμοί ειδών που απαντώνται στα 

όρια της γεωγραφικής τους εξάπλωσης, διότι καταλαμβάνουν συνήθως λιγότερο ευνοϊκά ενδιαιτήματα 

[155]. Η απώλεια τέτοιων περιφερειακών πληθυσμών θεωρείται μεγάλο πλήγμα για τη βιοποικιλότητα μιας 

περιοχής, καθώς αυτοί εμφανίζουν συνήθως μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα από ό,τι οι πληθυσμοί στο 

κέντρο εξάπλωσης των ειδών, επομένως η απώλειά τους θα προκαλέσει μείωση της γενετικής ποικιλότητας 

των αντίστοιχων ειδών.  
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Όπως προαναφέρθηκε, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει μεταβολή των χωρικών και χρονικών 

προτύπων κατανομής των βροχοπτώσεων, αύξηση της επιφανειακής απορροής, αλλαγές στη φυσιολογία των 

ειδών (π.χ. αύξηση της εξατμισοδιαπνοής) και αλλαγές στη δομή (π.χ. μείωση του βαθμού συγκόμωσης) των 

δασικών οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα, προβλέπεται μείωση της διαθεσιμότητας του νερού, τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η αύξηση της επιφανειακής απορροής συνδέεται με φαινόμενα υποβάθμισης 

της ποιότητας του εδάφους και, σε ακραίες περιπτώσεις, με φαινόμενα ερημοποίησης [108, 127, 87]. Εκτός 

από τις προαναφερθείσες άμεσες επιπτώσεις στον υδρολογικό κύκλο, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να 

προκαλέσει υποβάθμιση του προστατευτικού ρόλου των δασών (ως προς τη διάβρωση του εδάφους, τις 

πλημμύρες, τους δυνατούς ανέμους κ.λπ.), καθώς θα επιδράσει στη συχνότητα και την ένταση των 

πλημμύρων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται δραματική αύξηση του κινδύνου πρόκλησης δασικών 

πυρκαγιών, λόγω της επικράτησης νέων μετεωρολογικών συνθηκών (αύξηση της θερμοκρασίας και 

παρατεταμένη ξηρασία κατά τους θερινούς μήνες, καταιγίδες, κεραυνοί κ.λπ.), αλλά κυρίως, λόγω της 

επιμήκυνσης της ευνοϊκής, για εκδήλωση πυρκαγιάς, περιόδου [132, 28]. Εκτιμάται ότι η συχνότητα, η 

σοβαρότητα και η έκταση των περιοχών που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές θα αυξηθούν στη Μεσόγειο 

[100], με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές αυτές να αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

και αιωρούμενων σωματιδίων, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Τέλος, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στον καθορισμό της φυτοσύνθεσης, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για οικοσυστήματα τα οποία στο παρελθόν δεν κινδύνευαν από πυρκαγιές και συνεπώς δεν είναι 

ανθεκτικά ή προσαρμοσμένα στην εκδήλωσή τους, όπως για παράδειγμα τα δάση Κεφαλληνιακής ελάτης, 

των οποίων το κυρίαρχο είδος δεν έχει εξελίξει μηχανισμούς προσαρμογής στη φωτιά [41].  

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται δραματική αύξηση του κινδύνου πρόκλησης δασικών 

πυρκαγιών, λόγω της επικράτησης νέων μετεωρολογικών συνθηκών (αύξηση της θερμοκρασίας και 

παρατεταμένη ξηρασία κατά τους θερινούς μήνες, καταιγίδες, κεραυνοί κ.λπ.), αλλά κυρίως, λόγω της 

επιμήκυνσης της ευνοϊκής, για εκδήλωση πυρκαγιάς, ξηροθερμικής περιόδου [132, 28]. Εκτιμάται ότι η 

συχνότητα, η σφοδρότητα και η έκταση των περιοχών που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές θα αυξηθούν 

στη Μεσόγειο [100], με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές αυτές να αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου και αιωρούμενων σωματιδίων, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής. Τέλος, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στον καθορισμό της 

φυτοσύνθεσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικοσυστήματα τα δεν είναι καλά προσαρμοσμένα στην 

περιοδική δράση τους, όπως για παράδειγμα τα δάση Κεφαλληνιακής ελάτης, τα οποία περιλαμβάνονται στα 

οικοσυστήματα που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επηρεασθεί από μεγάλης έντασης και έκτασης πυρκαγιές, 

αν και το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποδοθεί μόνο στην αλλαγή του κλίματος, αλλά και στην αλλαγή 

χρήσεων γης, την εγκατάλειψη της ορεινής γεωργίας και κτηνοτροφίας και τον ανθρώπινο παράγοντα [26].  

3.1.4 Επιδράσεις στους υγροτόπους 

Τα μεσογειακά οικοσυστήματα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων στην Ευρώπη [165, 20], ειδικά 

όσον αφορά την ξηρασία, καθώς αυτή εμφανίζεται νωρίτερα κάθε χρόνο και έχει μεγαλύτερη διάρκεια. 

Μάλιστα, σχετικά ήπια σενάρια ξήρανσης και υπερθέρμανσης του πλανήτη δείχνουν ότι είναι δυνατό να 

προκληθεί επέκταση των παρακείμενων ημι-άνυδρων και ξηρών συστημάτων. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 56 

Τα εσωτερικά ύδατα στη νότια Ευρώπη είναι πιθανό να εμφανίσουν χαμηλότερο όγκο και αυξημένη αλάτωση 

ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής [192, 53, 47]. Πολλά εφήμερα οικοσυστήματα αναμένεται να 

εξαφανιστούν και πολλά μόνιμα να συρρικνωθούν [6]. Σε ό,τι αφορά τους παράκτιους υγροτόπους της 

Μεσογείου, φαίνεται ότι απειλούνται με απώλεια ή σημαντικές μεταβολές στην ιζηματαπόθεση σε πολλές 

περιοχές, καθώς η θέση τους συνδέεται στενά με τη στάθμη της θάλασσας, αν και η ικανότητά τους να 

αντιδρούν δυναμικά στις μεταβολές αυτές θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά [49, 79]. Τυχόν σημαντική 

μείωση των υγροτοπικών εκτάσεων αναμένεται να επηρεάσει τις διαδρομές των μεταναστευτικών πουλιών, 

που εξαρτώνται κυρίως από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μεσογειακών ενδιαιτημάτων για διαχείμαση και 

ανάπαυση κατά την πορεία τους από τον Βορρά προς τον Νότο. 

Σύμφωνα με τα περιφερειακά μοντέλα κλιματικής αλλαγής, η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει 

σημαντικά τις Μεσογειακές λίμνες, από άποψη διαθεσιμότητας και ποιότητας νερού [55]. Επίσης, η 

αυξημένη συχνότητα ακραίων επεισοδίων βροχής θα μπορούσε να αυξήσει την εισροή θρεπτικών ουσιών σε 

ορισμένους υγροτόπους [160]. Επισημαίνεται ότι η αύξηση των περιστατικών άνθισης επιβλαβών φυκών 

(HABs - Harmful Algal Blooms) στις λίμνες ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής [175, 115] μπορεί να 

αποτελέσει απειλή τόσο για τη βιοποικιλότητα και τη σύνθεση χλωρίδας και πανίδας τους, όσο και για τη 

δημόσια υγεία [188]. 

Οι μεταβολές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στις περιόδους παγοκάλυψης, στο καθεστώς παροχής 

ποταμού, στη θερμική στρωμάτωση, στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών και στη διάρκεια της 

περιόδου αύξησης των ειδών επηρεάζουν τη σύνθεση της χλωρίδας και πανίδας και τη δομή των τροφικών 

πλεγμάτων στα εσωτερικά ύδατα [64]. Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία του νερού είναι μία από τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν τα υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί 

επιβιώνουν σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών. Η θερμοκρασία καθορίζει τη χωρική κατανομή τους 

κατά μήκος ενός ποταμού ή μιας περιοχής. Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση 

ορισμένων υδρόβιων ειδών ή θα μπορούσε να τροποποιήσει την εξάπλωσή τους σε ένα ποτάμιο σύστημα ή 

να μετακινήσει την εξάπλωσή τους προς τα βόρεια [97, 130]. 

3.1.5 Επιδράσεις σε θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα 

Η Μεσόγειος θάλασσα εκτιμάται ότι φιλοξενεί περί το 8-9% της παγκόσμιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 

περιλαμβάνει πλήθος ενδημικών ειδών [21, 46]. Ως εκ τούτου ενδέχεται η απόκρισή της σε εξωτερικές 

πιέσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, να είναι ταχύτατη [74]. Η βιοποικιλότητα της Μεσογείου υπόκειται σε 

ραγδαίες μεταβολές στο πλαίσιο της συνδυασμένης δράσης των πιέσεων της κλιματικής αλλαγής και των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων [18]. Ωστόσο, η σημαντικότερη επίπτωση που αναμένεται να υποστεί η 

Μεσόγειος λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων [111] και η μείωση 

των απορροών [65]. 

Γενικά, όπως προαναφέρθηκε και για τους υγροτόπους, τα θαλάσσια οικοσυστήματα ενδέχεται να υποστούν, 

λόγω της κλιματικής αλλαγής, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητά τους και στις 

αλληλεπιδράσεις των ειδών που συνθέτουν τις κοινότητες [111], με αποτέλεσμα να καταστεί πιο εύκολη η 

εξάπλωση ασθενειών, η άνθιση τοξικών φυκών και η διάδοση θερμόφιλων ειδών [74]. Ο Sanford [161] 

υπέδειξε ότι μικρές αλλαγές στο κλίμα μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές σε θαλάσσιες κοινωνίες, 

μέσω της ρύθμισης της θήρευσης. Πράγματι, ένα σημαντικό τμήμα της Μεσογείου ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει μία μείωση στον αριθμό των τροφικών σχέσεων [2], και κατ’ επέκταση μία μείωση της 
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οικολογικής αντοχής του [141, 60]. Επιπλέον, μια ακόμα απόκριση των θαλάσσιων κοινοτήτων στο 

περιβαλλοντικό στρες είναι η οπισθοδρομική διαδοχή, η επικράτηση ευκαιριακών ειδών και η μείωση στο 

μέσο μέγεθος των κυρίαρχων ειδών [21]. 

Οι παρατηρούμενες μέχρι σήμερα επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν, εκτός από αλλαγές 

στην γεωγραφική εξάπλωση των ειδών, αλλαγές στη χρονική περίοδο των εποχικών μεταναστεύσεων, την 

αναπαραγωγική βιολογία και τη συμπεριφορά [62, 63, 27]. Η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την 

απώλεια ή υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων από ανθρωπογενή αίτια, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την 

τρωτότητα των ειδών και των οικοσυστημάτων, αποτελώντας επιπλέον πίεση για την βιοποικιλότητα [62, 

128, 95]. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παράκτια λιβάδια του ενδημικού μεσογειακού αγγειόσπερμου Posidonia 

oceanica, που αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ [1120 - 

Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)], φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 

στις φυσικές και χημικές μεταβολές που προκαλούνται από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα (π.χ. 

καταιγίδες και πλημμύρες) [139, 23], καθώς αυτά τα φαινόμενα προκαλούν τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων 

χερσαίων αιωρούμενων στερεών και ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, λόγω της βραδείας 

ανάπτυξης του είδους, τα λιβάδια Ποσειδωνίας απαιτούν αρκετούς αιώνες για να σχηματισθούν [58, 102], 

και κατά συνέπεια για να επανακάμψουν από τη μείωση, καθιστώντας τα εξαιρετικά ευαίσθητα 

οικοσυστήματα στους παράγοντες που οδηγούν σε απώλεια ατόμων [123]. Τέλος, δεδομένου ότι τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας αποτελούν τόπο ωοτοκίας και αναπαραγωγής για πολυάριθμα θαλάσσια είδη και 

διαδραματίζουν σημαντικό οικολογικό ρόλο, τυχόν υποβάθμιση ή εξαφάνισή τους αναμένεται να έχει 

σοβαρές συνέπειες για τα παράκτια οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα που αυτά υποστηρίζουν [69]. 

Μια άλλη ομάδα ειδών που υπόκειται σε σοβαρή μακροπρόθεσμη απειλή από την κλιματική αλλαγή είναι 

τα Κητώδη [31], καθώς δεν φαίνεται πιθανή η δυνατότητα έγκαιρης προσαρμογής τους στις ραγδαίες 

μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών [171]. Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να 

επηρεάσει την εξάπλωση, αφθονία και μετανάστευση των κητωδών λόγω αλλαγών στη διαθεσιμότητα 

τροφής [110, 170, 169, 168]. Αλλαγές στην εξάπλωση ίσως οδηγήσουν σε ενδοειδικό ανταγωνισμό για 

πόρους [122]. Εκτός από αυτές τις επιπτώσεις, παρατηρούνται επίσης αλλαγές στη διάρκεια και τη χρονική 

περίοδο των μεταναστεύσεων [153] και στην αναπαραγωγική επιτυχία [109]. Επιπρόσθετα, οι υψηλότερες 

θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών και να μειώσουν την 

αναπαραγωγική ικανότητα [1, 172, 189, 109, 74]. Ειδικά τα Κητώδη με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση 

αναμένεται να δυσκολευτούν περισσότερο να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή [105, 107]. 

Τέλος, η αυξημένη συχνότητα ανθίσεων τοξικών φυκών, όπως τα δινομαστιγωτά τα οποία συχνά παράγουν 

μπρεβετοξίνες, έχει συσχετιστεί με την κατάρρευση ορισμένων πληθυσμών θαλάσσιων ειδών, 

περιλαμβανομένων των κητωδών, όπως των ζωνοδέλφινων (Stenella coeruleoalba) στη Μεσόγειο Θάλασσα 

[74], είδος το οποίο περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πληθυσμοί του 

απαντώνται και στον Κορινθιακό κόλπο. 

3.1.6 Κλιματική αλλαγή και χωροκατακτητικά ξενικά είδη 

Ως «εισβλητικό ή χωροκατακτητικό ξενικό είδος» (invasive alien species) νοείται το μη αυτόχθον (ξενικό) 

είδος που έχει εισαχθεί ή εξαπλωθεί σε μια περιοχή, πέραν της περιοχής φυσικής του εξάπλωσης, και έχει 
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την ικανότητα να πολλαπλασιάζεται από μόνο του στη φύση, καταλαμβάνοντας ζωτικό χώρο σε φυσικά 

οικοσυστήματα και εκτοπίζοντας αυτόχθονα είδη και βιοκοινότητες [203]. 

Ο αριθμός των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ευρώπη, όπως και παγκοσμίως, έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία έτη. Τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη αποτελούν σοβαρή απειλή για τη 

βιοποικιλότητα, καθώς ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη για τους ίδιους φυσικούς πόρους με συχνά 

δυσμενείς συνέπειες στα φυσικά οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα δεν έχουν κανένα φυσικό θηρευτή στο νέο 

οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλουν, και κατά συνέπεια κανένα μέτρο πληθυσμιακού ελέγχου. Δεδομένου 

ότι τα εισβλητικά ξενικά είδη σπάνια αλλάζουν τις αρχικές κλιματολογικές τους θέσεις [149], η κλιματική 

αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει την απειλή που θέτουν στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης [117], ενισχύοντας 

την αποτελεσματικότητα της εισαγωγής και εγκατάστασης ξενικών ειδών όπως τα παράσιτα και οι ασθένειες 

[9], τα τροπικά πλαγκτονικά είδη [37], τα τροπικά αγγειόσπερμα φυτά [174, 179] κ.ά. 

Οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις 

συγκεντρώσεις CO2, είναι πιθανό να αυξήσουν τις ευκαιρίες για τα εισβλητικά είδη να επικρατήσουν εις 

βάρος των αυτόχθονων ειδών, εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς τους στην όχληση και σε ένα μεγαλύτερο 

εύρος βιογεωγραφικών συνθηκών και περιβαλλοντικών παραγόντων [186]. Οι επιπτώσεις αυτών των 

εισβλητικών ειδών ενδέχεται να είναι πιο σοβαρές όσο αυτά αυξάνουν τόσο σε αριθμό όσο και σε έκταση, 

και καθώς τα είδη ανταγωνίζονται για συνεχώς μειούμενους πόρους, όπως το νερό. Οι μεγαλύτερες 

θερμοκρασίες ατμόσφαιρας και υδάτων ίσως επίσης να διευκολύνουν τη μετακίνηση ειδών από 

προηγουμένως απρόσιτα μονοπάτια διασποράς, φυσικά και ανθρωπογενή [30]. Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο 

να προβλεφθεί με ποιο τρόπο τα εισβλητικά είδη θα αποκριθούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 

επίπεδο περιοχής. 

Επιπρόσθετα, ως απόκριση στην κλιματική αλλαγή, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιδημιών που 

οφείλονται σε παθογόνους οργανισμούς (μύκητες, έντομα κ.ά.) και οδηγούν για παράδειγμα σε νέκρωση των 

δέντρων [120]. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να ευνοήσει τους παθογόνους οργανισμούς με δύο τρόπους: 

α) άμεσα, επιδρώντας στην ανάπτυξη, επιβίωση, αναπαραγωγή και εξάπλωση των ίδιων των παθογόνων και 

β) έμμεσα, αυξάνοντας την ευπάθεια των δένδρων (δηλαδή αποδυναμώνοντας τους μηχανισμούς άμυνας 

του ξενιστή) και διαταράσσοντας την ισορροπία των οικολογικών σχέσεων (π.χ. μεταβάλλοντας τη σχετική 

αφθονία των θηρευτών τέτοιων παθογόνων οργανισμών). 

Οι παθογόνοι οργανισμοί και οι ασθένειες που αυτοί προκαλούν μπορεί να αποτελούν πρώιμους ενδείκτες 

της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Έχουν καταγραφεί είδη, όπως για παράδειγμα το φλοιοφάγο 

έντομο Ips typographus, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει την ικανότητα να αυξάνουν τον αριθμό των γενεών 

ανά έτος, ως απόκριση στην αύξηση της θερμοκρασίας [66].  

Στην Ελλάδα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταγραφεί αύξηση του ποσοστού νέκρωσης δέντρων 

εξαιτίας προσβολών από μύκητες ή φλοιοφάγα έντομα. Ωστόσο, οι προσβολές των εντόμων είναι συνήθως 

δευτερογενείς και οφείλονται στην εξασθένιση των δέντρων λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας (η δυσκολία 

πρόσληψης νερού από το έδαφος, καθώς τα φαινόμενα ξηρασίας συχνά συνοδεύονται από υψηλές 

θερμοκρασίες εδάφους που καταστρέφουν το πλησίον του εδάφους, βιολογικά ενεργό, ριζικό σύστημα) 

[201]. Στο Εθνικό Πάρκο Πάρνηθας, το κυρίαρχο είδος που έχει καταγραφεί είναι το Pityokteines spinidens, 

ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φλοιοφάγο έντομο, ακολουθούμενο από το Platycerus caraboides, του οποίου οι 

προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στο νεκρό φλοιό [43]. Το πρώτο είδος, που έχει τη μεγαλύτερη αφθονία στο 
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Εθνικό Πάρκο Πάρνηθας είναι υπεύθυνο για την προσβολή και το θάνατο εκατομμυρίων ατόμων ελάτης στα 

δασικά οικοσυστήματα όλης της Ευρώπης [17].  

Στη θάλασσα, οι ταχέως μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχουν ευνοϊκό έδαφος για τα 

χωροκατακτητικά είδη, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα θαλάσσια 

χωροκατακτητικά ξενικά είδη προκαλούν απώλεια της βιοποικιλότητας, οδηγώντας στην εξαφάνιση τα 

αυτόχθονα είδη, και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τη δομή και τις λειτουργίες του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και να προκαλέσουν βλάβες στις οικονομικές δραστηριότητες (αλιεία, τουρισμός κ.ά.) και 

την ανθρώπινη υγεία. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν τα εν λόγω είδη εισβάλλουν σε ένα οικοσύστημα που 

θεωρείται ήδη ευάλωτο λόγω άλλων πιέσεων [64].  

Ακολούθως, αναφέρονται περιληπτικά ορισμένες από τις επιδράσεις του συνδυασμού κλιματικής αλλαγής 

και εισβλητικών ξενικών ειδών σε σημαντικές ομάδες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Όσον αφορά το φυτοπλαγκτό, λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες αναφορικά με τις μεταβολές στη σύνθεση 

του φυτοπλαγκτού σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο Θάλασσα. Στο πλαίσιο των σεναρίων 

υπερθέρμανσης του πλανήτη, αναμένεται η γεωγραφική εξάπλωση των τροπικών ειδών. Η σταδιακή αύξηση 

της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο [159] διευκόλυνε την προσαρμογή και 

εγκατάσταση των τροπικών θαλάσσιων μικροφυκών και άλλων οργανισμών (μακροφύκη, μαλάκια, ψάρια) 

[137].  

Επιπλέον, τα διάτομα αναμένεται να βρεθούν σε μειονεκτική θέση εξαιτίας του περιορισμού του πυριτίου 

λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων και απορροών εσωτερικών υδάτων, ενώ τα μαστιγωτά 

(περιλαμβανομένων των δινομαστιγωτών) ευνοούνται σε συνθήκες στρωμάτωσης εξαιτίας της ικανότητάς 

τους να μετακινούνται στη στήλη του νερού [7, 114, 191]. Το τροπικό δινομαστιγωτό Citharistes regius 

αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο ανοιχτά του Ιονίου Πελάγους [78] και οι αναφορές για τοξικά 

βενθικά δινομαστιγωτά στις ακτές της Μεσογείου αυξάνονται ολοένα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως 

για παράδειγμα είδη τροπικών γενών, όπως τα γένη Gambierdiscus και Prorocentrum στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη αναφορά του είδους Gambierdiscus sp. στη Μεσόγειο ήρθε από τη θαλάσσια περιοχή 

της Κρήτης, το έτος 2003 [3]. Το 2009, το είδος βρέθηκε στον Σαρωνικό Κόλπο, στη Σαλαμίνα, επεκτείνοντας 

την εξάπλωσή του ακόμη πιο βόρεια στη Μεσογειακή λεκάνη [4]. Αυτό το βενθικό δινομαστιγωτό παράγει 

τοξίνες που ευθύνονται για μια μορφή τροφικής δηλητηρίασης από την οποία ασθενούν περισσότεροι από 

50.000 άνθρωποι κάθε έτος, έπειτα από κατανάλωση ψαριών. 

Όσον αφορά τα μακροφύκη, έως το 2007, στις ελληνικές ακτές είχαν καταγραφεί 31 ξενικά θαλάσσια 

μακροφυτικά taxa, εκ των οποίων τα 4 ταξινομήθηκαν ως χωροκατακτητικά βάσει της εξάπλωσής τους [182]. 

Τα taxa αυτά είναι τα Caulerpa racemosa var. cylindracea, Codium fragile subsp. tomentosoides, 

Womersleyella setacea και Halophila stipulacea και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 9 πιο χωροκατακτητικά 

θαλάσσια μακροφύκη που έχουν αναφερθεί για τη Μεσόγειο [25], καθώς είναι γνωστό πως εκτοπίζουν την 

αυτόχθονη χλωρίδα, μειώνοντας την ποικιλότητα των τοπικών κοινωνιών και μεταβάλλοντας τα κύρια 

οικολογικά χαρακτηριστικά των αυτόχθονων βενθικών κοινωνιών μέσω της διατάραξης των τροφικών 

πλεγμάτων. Πολλά από τα ξενικά μακροφυτικά είδη που έχουν εισαχθεί και εγκατασταθεί επιτυχώς στην 

Ελλάδα αποτελούν τροπικά και υποτροπικά είδη [182]. 
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Γενικά, φαίνεται ότι οι περιοχές με υψηλή ενδημική βιοποικιλότητα θεωρούνται λιγότερο εκτεθειμένες σε 

εισβολή ξενικών ειδών [103, 176, 59]. Αντιθέτως, όπως προαναφέρθηκε, οι αραιοί και γηρασμένοι πληθυσμοί 

της ενδημικής στη Μεσόγειο Ποσειδωνίας Posidonia oceanica θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι στην 

εισβολή και αντικατάσταση από χωροκατακτητικά μακροφύκη, όπως τα είδη Caulerpa taxifolia και Caulerpa 

racemosa [126, 25, 146, 137]. Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να είναι ένας από τους παράγοντες που 

ευθύνονται για την υποχώρηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας και για την επέκταση της εξάπλωσης της Caulerpa 

[74].  

Αναφορικά με τα ψάρια, ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus), ένα τοξικό είδος από την περιοχή του 

Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού, καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στα νότια της Τουρκίας το έτος 

2003, και από τότε έχει εξαπλωθεί στην ανατολική Μεσόγειο, φθάνοντας έως το βόρειο Αιγαίο (Ελλάδα) [194, 

96]. Το είδος περιέχει τετραδοτοξίνη, μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

δηλητηρίαση, ακόμα και θάνατο εάν το ψάρι καταναλωθεί πριν υποστεί κατάλληλη προετοιμασία [64, 113]. 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι νέα, δυνητικά εισβλητικά, είδη θα εισέλθουν καθώς η κλιματική 

αλλαγή μεταβάλλει το ποια είδη μεταφέρονται επιτυχώς. Ακόμα και εάν η κλιματική αλλαγή οδηγήσει στη 

εξαφάνιση κάποιων εισβλητικών ειδών και την άνοδο άλλων, αφήνοντας αμετάβλητη την αφθονία των 

ξενικών ειδών, θα ήταν πολύτιμη η αναγνώριση των ειδών που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να 

αλλάξουν [85]. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο συνολικός αριθμός ξενικών θαλάσσιων ειδών που είχαν καταγραφεί 

μέχρι το 2011 στα ελληνικά νερά [194]. 

Πίνακας 3-1 Συνολικός αριθμός ξενικών θαλάσσιων ειδών στα ελληνικά νερά 

Κατηγορία Αριθμός ειδών 

Πρωτόζωα 29 

Βακτήρια 2 

Μακρόφυτα 33 

Ασπόνδυλα 131 

Σπονδυλόζωα 42 

Σύνολο 237 

3.1.7 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 1 

Συνολικά προσδιορίστηκαν 35 επιπτώσεις και συνέπειες για τον τομέα που παρατίθενται αναλυτικά στο 

Παράρτημα 1. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο τις επιπτώσεις των σταδιακών αλλαγών στο κλίμα 

(συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στάθμης της θάλασσας) όσο και τις πιο απότομες αλλαγές λόγω 

ακραίων γεγονότων, όπως ξηρασία, πλημμύρες ή καταιγίδες. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική για την 

προσαρμογή, διότι τα ακραία γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο απότομη αλλαγή στα οικοσυστήματα. 

Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη βιοποικιλότητα, αλλά και στα πολλά οφέλη που αντλούν οι άνθρωποι από 

το φυσικό περιβάλλον. 

Στο Παράρτημα 2 παρατίθεται η περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά 

οικοσυστήματα. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα 

μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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• Γεωγραφική Μετατόπιση Ειδών 

• Εποχιακές Μεταβολές και Αλλαγές στη φαινολογία 

• Αλλαγές λόγω παθογόνων, ασθενειών και εισβλητικών ειδών 

• Αλλαγές στις αλληλοεπιδράσεις και στη δομή της κοινότητας 

• Γεωμορφολογικές και υδροοικολογικές αλλαγές στα ενδιαιτήματα 

• Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω ακραίων γεγονότων 

• Αλλαγές στις οικοσυστημικές διεργασίες/λειτουργίες 

• Έμμεσες επιπτώσεις λόγω αλλαγών χρήσεων γης  

3.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 2  

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 για τις προαναφερθείσες επιπτώσεις 

επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση οι ακόλουθες επιπτώσεις της Κατηγορίας 2:  

• ΔΑΣ 1 - Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές 

• ΔΑΣ 2 - Είδη που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο κλίμα 

• ΔΑΣ 3 - Είδη που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

• ΔΑΣ 4 - Παράκτια εξέλιξη  

• ΔΑΣ 5 - Αυξημένα ελλείμματα εδαφικής υγρασίας και ξήρανση 

• ΔΑΣ 6 - Αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγικότητα 

• ΔΑΣ 7 - Αυξημένοι κίνδυνοι από παθογόνα και εισβλητικά είδη 

• ΔΑΣ 8 - Αυξημένοι κίνδυνοι από ασθένειες 

Η αναλυτική βαθμολόγηση του Καταλόγου 1 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3. 
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3.3 Διατομεακές επιπτώσεις 

Πολλοί από τους κινδύνους που εξετάστηκαν για τον παρόντα τομέα συνδέονται ή αλληλεπιδρούν με 

κινδύνους άλλων τομέων. Τα οικοσυστήματα αποτελούν πολύπλοκα δίκτυα με πολλαπλά επίπεδα 

οργάνωσης και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών συστατικών. Η παρούσα άσκηση αναζήτησης 

των διατομεακών επιπτώσεων αναπόφευκτα περιλαμβάνει σημαντική απλοποίηση, καθώς οι περισσότερες 

σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος εξαρτώνται συχνά από πολλούς άλλους παράγοντες. Για το λόγο αυτό, αυτές 

οι σχέσεις συχνά είναι γεωγραφικά ειδικές ή εξαρτώνται από προηγούμενες συνθήκες με χρόνους 

καθυστέρησης μεταξύ διέγερσης και απόκρισης. 

Πρώτον, υπάρχει μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της Γεωργίας και της Βιοποικιλότητας, καθώς τα 

συστήματα εντατικής γεωργικής παραγωγής μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια βιοποικιλότητας, εκτός εάν 

εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης. Ως εκ τούτου, μια αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές 

(συμπεριλαμβανομένης της έντασης και του χρονισμού τους) ως απάντηση σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα θα 

μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τις περιοχές τροφοληψίας για τα είδη των αγροοικοσυστημάτων, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας. Σε οριακές ορεινές περιοχές, η παρουσία γεωργίας χαμηλής 

έντασης είναι επωφελής για πολλά είδη και εάν το μεταβαλλόμενο κλίμα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της 

γης, τότε αυτό θα μπορούσε να είναι επιζήμιο για τη βιοποικιλότητα. Οι ακριβείς συνέπειες για τα είδη και 

τους οικοτόπους και στα δύο παραδείγματα εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και οποιεσδήποτε αλλαγές 

θα περιλαμβάνουν «νικητές» και «χαμένους», αλλά οι συνέπειες για τη βιοποικιλότητα θα μπορούσαν να 

είναι πολύ σημαντικές.  

Ιδιαίτερα για τους υγροτόπους, υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υδατικών πόρων και της 

Βιοποικιλότητας τόσο όσον αφορά την ποσότητα όσο και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού. Η τάση για 

θερμότερα ξηρότερα καλοκαίρια συνεπάγεται χαμηλότερες ροές και επίπεδα νερού, μείωση του διαλυμένου 

οξυγόνου και επακόλουθες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Αυτό θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω 

λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού για τη γεωργία, την ύδρευση και τη βιομηχανία, με αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη άντληση νερού. Επιπλέον, τα ακραία γεγονότα ξηρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε συνδυασμό 

παραγόντων με τους οποίους η ισορροπία προσφοράς-ζήτησης καθίσταται εξαιρετικά ανισόρροπη και ο 

ανταγωνισμός για το νερό επιδεινώνεται. Τα μελλοντικά αυτά γεγονότα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη 

αναστρέψιμη αλλαγή για ορισμένα οικοσυστήματα που υφίστανται ήδη πιέσεις.  

Μέσα στο Δομημένο Περιβάλλον, η παρουσία «πράσινου χώρου» ή «πράσινης υποδομής» μπορεί να έχει 

σημαντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα διατηρώντας και ενισχύοντας την ποικιλία ενδιαιτημάτων για μια 

σειρά ειδών. Με την αύξηση της θερμοκρασίας που πιθανότατα θα επιδεινωθεί από τα φαινόμενο της 

«θερμικής αστικής νησίδας», ο χώρος του πράσινου μπορεί να προσφέρει έναν πολύτιμο ρυθμιστικό ρόλο, 

μετριάζοντας την αλλαγή της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ακραίων γεγονότων. Η παρουσία 

βλάστησης και λειτουργικών εδαφών μπορεί επίσης να επιβραδύνει τους ρυθμούς αποστράγγισης και 

απορροής, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών από την αλλαγή των μορφών της βροχόπτωσης. Τέλος, 

παρόλο που οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός μεταβαλλόμενου κλίματος και των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι 

αβέβαιες, ο πράσινος χώρος μπορεί επίσης να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις με τον καθαρισμό και την 

αποθήκευση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Αυτά τα πολλαπλά οφέλη υποδηλώνουν ότι η πράσινη υποδομή 

μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο για τη διατήρηση της Υγείας και της ευημερίας καθώς αλλάζει το κλίμα 

στις αστικές περιοχές.  
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Ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα των Δασικών Οικοσυστημάτων και της 

Βιοποικιλότητας που έχουν σχέση και με άλλους τομείς συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Ο Τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στη βιοποικιλότητα και στην ελκυστικότητα 

των φυσικών περιοχών. Ο τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί από τις πυρκαγιές και την εισβολή 

μη ιθαγενών ειδών. Ταυτόχρονα, η πιθανή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θα οδηγήσει 

σε περαιτέρω πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές. 

• Υδατικοί πόροι: Μείωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού. Ανταγωνισμός με άλλες 

χρήσεις.  

• Το Δομημένο Περιβάλλον & η ανθρώπινη υγεία τίθενται σε κίνδυνο από τις δασικές πυρκαγιές. 

Πίνακας 3-2 Κατάλογος σημαντικών επιπτώσεων  

Επίπτωση Δια τομεακές σχέσεις  

ΔΑΣ 1 - Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές Δομημένο περιβάλλον, Ανθρώπινη υγεία, 
Γεωργία 

ΔΑΣ 2 - Είδη που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

 

ΔΑΣ 3 - Είδη που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

 

ΔΑΣ 1 - Παράκτια εξέλιξη που επιδρά στα έλη και στις 
διαπαλιρροϊκές ζώνες κλπ. 

Παράκτιες Ζώνες 

ΔΑΣ 1 - Αυξημένα ελλείμματα εδαφικής υγρασίας και 
μαρασμός 

Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, Γεωργία 

ΔΑΣ 1 - Αυξημένη εδαφική διάβρωση Γεωργία 

ΔΑΣ 1 - Αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγικότητα  

ΔΑΣ 1 - Αυξημένοι κίνδυνοι από παθογόνα και εισβλητικά είδη Ανθρώπινη υγεία, Γεωργία 

ΔΑΣ 1 - Αλλαγές στην κατανομή των ειδών προτεραιότητας  

ΔΑΣ 1 - Αυξημένοι κίνδυνοι από ασθένειες Ανθρώπινη υγεία, Γεωργία 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 64 

4 Εκτίμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής  

4.1 Εισαγωγή  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κλιματικές προβλέψεις εφαρμόστηκαν 

σε συναρτήσεις απόκρισης, όπου αυτό ήταν δυνατόν. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αφορούν μόνο την ευαισθησία στην κλιματική 

αλλαγή. Δεν γίνεται καμία αλλαγή στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική γραμμή αναφοράς. Οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες παρουσιάζονται μόνο στο Κεφάλαιο 6. 

Για κάθε δείκτη δίνεται μια κάρτα βαθμολογίας για να δείξει την εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις που δίνονται 

και το επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας. 

Η εμπιστοσύνη εκτιμάται ως υψηλή (H), μέτρια (M) ή χαμηλή (L). 

Οι κίνδυνοι (Απειλές και ευκαιρίες) βαθμολογούνται είτε με υψηλή (3) μέτρια (2) ή χαμηλή (1) βαθμολογία. 

Αυτά θα δοθούν για τις χαμηλότερες (L) και τις ανώτερες (U) εκτιμήσεις για τις περιόδους του 2050 και 2090. 

Κωδικός 

Δείκτη 

Ονομασία 
Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2050s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος/Ευκαιρία 

X XXXX      

Ταξινόμηση Εμπιστοσύνης  

Κατηγορία 
Εμπιστοσύνης 

Ορισμός 

Υψηλή (Υ) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, υποκείμενη σε 
επανεξέταση από ειδικούς επιστήμονες και αποδεκτή στον τομέα ως "κατάλληλη 
για το σκοπό". 

Μέτρα (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων θεωρητικά, με τη 
χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία σε ολόκληρο τον τομέα 

Χαμηλή (Χ) 
Προβολή εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. 
αποσπασματικά στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης 

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες βαθμολογούνται όπως οι τάξεις μεγέθους που χρησιμοποιούνται για τη 

βαθμολόγηση των επιπτώσεων του Καταλόγου 1. Για σκοπούς βαθμολόγησης 3 = Υψηλή, 2 = Μεσαία και 1 = 

Χαμηλή το επίπεδο κινδύνου / ευκαιρίας σχετίζεται με το πιο σχετικό οικονομικό / περιβαλλοντικό / 

κοινωνικό κριτήριο. 
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Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικές - Υψηλές συνέπειες 

2 Θετικές - Μεσαίες συνέπειες 

1 Θετικές - Χαμηλές συνέπειες 

1 Αρνητικές - Λιγότερες συνέπειες 

2 Αρνητικές - Μεσαίες συνέπειες 

3 Αρνητικές - Υψηλές συνέπειες 

- Χωρίς δεδομένα 
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4.2 ΔΑΣ 1 - Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ1 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Η 2 2 2 3 

Στην περιοχή της Μεσογείου, η αύξηση των θερμοκρασιών και η μείωση των βροχοπτώσεων θα οδηγήσουν 

σε αυξημένη εμφάνιση περιόδων ξηρασίας. Αυτό είναι πιθανό να αυξήσει τον πιο σημαντικό αβιοτικό 

κίνδυνο στην περιοχή, τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς [117]. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Περιφέρεια είναι 

γενικά υψηλός κατά τη θερινή περίοδο, και αυτό οφείλεται: 

• στη σύνθεση των δασών (χιλιάδες στρέμματα ρητινώδους πευκοδάσους), 

• στις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες (μακρά, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, καθώς και ισχυροί 

άνεμοι) 

• τις τοπογραφικές συνθήκες (απότομες πλαγιές). 

Σύμφωνα με τους Moriondo et al. [132] η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού 

των ετών με κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά στα βόρεια τμήματα της περιοχής της Μεσογείου, όπου ο αριθμός 

των ετών που κινδυνεύει αυξάνεται έως και 50%. Οι προβλεπόμενες αλλαγές στο καθεστώς της φωτιάς θα 

επηρεάσουν επίσης τα δασικά οικοσυστήματα που είναι προσαρμοσμένα στη δράση της. Για παράδειγμα, 

ένα από τα κύρια οικοσυστήματα στην Ελλάδα είναι τα Μεσογειακά πευκοδάση, τα οποία στην Αττική είναι 

δάση Pinus halepensis. Η Χαλέπιος πεύκη εξασφαλίζει την επιβίωσή της υπό τη δράση της πυρκαγιάς, 

διατηρώντας υπέργεια τράπεζα σπερμάτων [99]. Το άνοιγμα των κώνων που διατηρούν τα σπέρματα 

ευνοείται από παρατεταμένης διάρκειας υψηλές θερμοκρασίες, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας 

φωτιάς [135], με αποτέλεσμα την απελευθέρωση και διασπορά τους, ενώ η φύτρωσή τους αρχίζει μετά την 

έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων. Η πλήρης φυσική αποκατάσταση ενός καμένου πευκοδάσους γίνεται 

εντός περίπου 30 ετών [11], ωστόσο η μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο περιστατικών 

πυρκαγιάς, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και ανθρωπογενών παραγόντων, οδηγεί σε εξάντληση της 

υπάρχουσας τράπεζας σπερμάτων χωρίς την παραγωγή νέων ώριμων κώνων και, κατά συνέπεια, σε 

μειωμένη φυσική αναγέννηση των δασών Χαλεπίου [98].  

Ένα άλλο είδος δέντρου ανθεκτικό στη φωτιά υπό την προϋπόθεση ότι εκτίθεται σε έρπουσες πυρκαγιές 

χαμηλής έντασης [72, 39] είναι η Pinus nigra. Τα ώριμα δέντρα μαύρης πεύκης μπορούν να αντέξουν στις 

έρπουσες πυρκαγιές λόγω του παχιού φλοιού τους και του γεγονότος ότι μεγαλώνουν σε ύψος με λίγα κλαδιά 

στο κάτω μέρος του κορμού [177, 178, 144]. Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης 

ανθεκτικών στη φωτιά συστάδων με μεγάλης δέντρα που είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν μετά από μια 

έρπουσα πυρκαγιά και τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως πηγές σπερμάτων για την 

επανεποίκιση της καμένης περιοχής μετά από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές [40], ένα συνεχιζόμενο φαινόμενο 

που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα σενάρια της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια συνάρτηση απόκρισης για τη μέτρηση κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, 

υπολογίστηκε ο Καναδικός Δείκτης «Fire Whether Index» (FWI) και ο μέσος αριθμός ημερών με ακραία τιμή 
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του δείκτη (> 30) χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες βασικές κλιματολογικές συνθήκες που παρέχονται από τα 

RCMs σε ανάλυση 1 Km2. Ο Δείκτης FWI χρησιμοποιεί τις ημερήσιες κλιματολογικές συνθήκες μιας 

συγκεκριμένης θέσης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας, της ταχύτητας του 

ανέμου και της βροχόπτωσης για να εξηγήσει τις επιπτώσεις της υγρασίας της καύσιμης ύλης και του ανέμου 

στη συμπεριφορά της φωτιάς και για να εκτιμήσει τελικά τον δείκτη FWI, ο οποίος είναι ένα μέτρο έντασης 

μιας πυρκαγιάς. Αν και αναπτύχθηκε αρχικά για τον Καναδά, ο δείκτης χρησιμοποιείται συστηματικά σε 

περιοχές σε όλο τον κόσμο [35, 54].  

Πίνακας 4-1 Fire Weather Index και επιπρόσθετος αριθμός ημερών με FWI >30 στη συνολική έκταση της 
Περιφέρειας Αττικής 

 1981-2000 
RCP4.5 
2040 

RCP4.5 
2090 

RCP8.5 
2040 

RCP8.5 
2090 

Fire Weather Index 

Έτος  17 19 20 24 26 

Άνοιξη  9 12 14 13 22 

Καλοκαίρι 39 43 44 45 52 

Φθινόπωρο 17 17 18 20 24 

Αριθμός και επιπρόσθετος αριθμός ημερών με Fire Weather Index >30 

Έτος  90 +12 +17 +19 +51 

Άνοιξη  5 +4 +7 +6 +19 

Καλοκαίρι 67 +7 +8 +9 +18 

Φθινόπωρο 17 +1 +2 +5 +14 

 

Πίνακας 4-2 Επιπρόσθετος αριθμός ημερών με Fire Weather Index >30 στα όρη Γεράνεια, Υμηττός και Πάρνηθα 

 Σενάριο ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 

Έτος  

RCP4.5 2040 14 16 11 

RCP4.5 2090 17 20 17 

RCP8.5 2040 21 24 17 

RCP8.5 2090 56 59 47 

Άνοιξη  

RCP4.5 2040 5 5 3 

RCP4.5 2090 7 7 6 

RCP8.5 2040 6 6 5 

RCP8.5 2090 20 21 18 

Καλοκαίρι 

RCP4.5 2040 9 8 7 

RCP4.5 2090 9 10 8 

RCP8.5 2040 11 12 9 

RCP8.5 2090 22 22 17 

Φθινόπωρο 

RCP4.5 2040 1 3 1 

RCP4.5 2090 2 3 2 

RCP8.5 2040 5 6 4 

RCP8.5 2090 14 15 12 
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Εικόνα 4-1 Ετήσια τιμή Fire Weather Index  
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Εικόνα 4-2 Εαρινή τιμή Fire Weather Index  
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Εικόνα 4-3 Θερινή τιμή Fire Weather Index  
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Εικόνα 4-4 Φθινοπωρινή τιμή Fire Weather Index  
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Εικόνα 4-5 Αριθμός ημερών με  Fire Weather Index >30 – Έτος  
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Εικόνα 4-6 Αριθμός ημερών με  Fire Weather Index >30 – Άνοιξη  
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Εικόνα 4-7 Αριθμός ημερών με  Fire Weather Index >30 – Καλοκαίρι  
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Εικόνα 4-8 Αριθμός ημερών με  Fire Weather Index >30 – Φθινόπωρο   
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4.3 ΔΑΣ 2 - Είδη που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο κλίμα – ΔΑΣ 3 Είδη 
που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο μικροκλίμα/ενδιαίτημα 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ2 & ΔΑΣ3 

Είδη που δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν στο 

μεταβαλλόμενο κλίμα & 
Είδη που δεν μπορούν να 

βρουν κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Η 2 2 3 3 

Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο συναίνεσης και μια καλή βάση αποδεικτικών στοιχείων ότι πραγματοποιούνται 

γεωγραφικές μετατοπίσεις ειδών και ότι αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω στο μέλλον. Επιπλέον, το τρέχον 

ανάγλυφο θα εμποδίσει πολλά είδη να παρακολουθούν αυτές τις μεταβολές. Μια πρόσφατη μελέτη [143], 

που ανέφερε μετατοπίσεις ειδών σε ορεινότερες περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει αναγνωρίσει τα 

βουνά της Μεσογείου ως ιδιαίτερα ευάλωτα στις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Επιπρόσθετα 

μικροκλιματικές επιδράσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν αυτήν την απόκριση, ιδιαίτερα λόγω της 

επίδρασης του υψομέτρου στις ορεινές περιοχές. Η εμπιστοσύνη σχετικά με αυτόν τον κίνδυνο είναι ΥΨΗΛΗ 

αν και απαιτείται σημαντική περαιτέρω εργασία για την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης βάσης γνώσεων σχετικά 

με τους μηχανισμούς με τους οποίους διαφορετικά είδη αλλάζουν το εύρος τους. 

Υπάρχει ΥΨΗΛΗ εμπιστοσύνη ότι ορισμένα είδη δεν θα μπορούν να βρουν κατάλληλο 

μικροκλίμα/ενδιαίτημα κάτω από τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Η Περιφέρεια Αττικής βιώνει ένα 

ξηρό κλίμα και οι προβλεπόμενες αυξήσεις της θερμοκρασίας και οι μειώσεις των βροχοπτώσεων θα 

ενισχύσουν σημαντικά την πίεση που ασκούν η υψηλή θερμοκρασία και η ξηρασία στα είδη. Επιπρόσθετοι 

(μη κλιματικοί) παράγοντες θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την κατανομή των ειδών και να έχουν μια 

συνεργιστική αρνητική επίδραση. Εμπειρικές μελέτες που διερευνούν την επίδραση των αλλαγών του 

παρελθόντος κλίματος στην κατανομή των ειδών και τα πρότυπα βιοποικιλότητας χρειάζονται για να 

υποστηρίξουν περαιτέρω τις προβλέψεις μοντελοποίησης, καθώς και για να παρέχουν μια καλή βάση 

δεδομένων για μελλοντική ανάλυση. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών εργαλείων για την ποσοτικοποίηση της θέσης στο χώρο, για την 

ανακατασκευή του τρέχοντος εύρους κατανομής ειδών, καθώς και για την προβολή πιθανών αλλαγών υπό 

μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.  

Αυτά τα εργαλεία αναφέρονται συχνά ως Μοντέλα Κατανομής ειδών (Species Distribution Models  - SDMs) 

και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς έχουν εντοπιστεί θεωρητικοί και πρακτικοί περιορισμοί 

στην εφαρμογή τους. Για παράδειγμα αυτά το μοντέλα συνήθως δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 

των ειδών ή ότι οι τρέχουσες βιοτικές-κλιματικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να μην διατηρηθούν στο μέλλον 

[173]. 

Καθώς η επιβίωση οποιουδήποτε είδους σε μια δεδομένη τοποθεσία δεν ρυθμίζεται μόνο από αβιοτικούς 

αλλά και από βιοτικούς παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα και η καταλληλότητα ενδιαιτημάτων, οι 
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αλληλεπιδράσεις στην κοινότητα, η αναπαραγωγή και ο κύκλος ζωής, η ικανότητα διασποράς και η γενετική 

προσαρμοστικότητα, τα Μοντέλα Κατανομής ειδών μπορούν να παρέχουν μόνο μια ένδειξη της ευπάθειας 

των ειδών στην κλιματική αλλαγή. Γενικά, τα είδη που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις 

αλλαγές του κλίματος είναι εκείνα με περιορισμένη ικανότητα διασποράς, περιορισμένη προσαρμοστικότητα 

και εξειδικευμένες οικολογικές θέσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανθρωπογενή εμπόδια στη μετανάστευση 

των ειδών και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει 

αυτόν τον κίνδυνο. 

Ο βαθμός στον οποίο τα είδη θα είναι σε θέση να βρουν κατάλληλα μικροενδιαιτήματα δεν εξαρτάται μόνο 

από την ικανότητά τους να παρακολουθούν την κλιματική αλλαγή αλλά και από τη διαθεσιμότητα των 

περιοχών που θα προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες μικροκλίματος/ενδιαιτημάτος.  

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, προσαρμόσαμε το μοντέλο κατανομής ειδών (SDM) Maxent [151, 

150] σε 3 ΤΟ που απαντώνται στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τους ΤΟ 9320 και 9540 που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τον 951B που είναι σημαντικός σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

Πίνακας 4-3 ΤΟ για τους οποίους εφαρμόστηκε SDM  

Τύπος Οικοτόπου Οικολογικές απαιτήσεις 

9320 Δάση με Olea και Ceratonia 

• Άγονα και σκελετικά ασβεστολιθικά υποστρώματα (και άλλα, 
όπως σχιστόλιθος, πυριγενή, φλύσχης, γνεύσιος, ψαμμίτης 
κ.λπ.) 

• Σε όλες τις εκθέσεις και κλίσεις, και σε υψόμετρα μέχρι 500-
600m 

• Φυτοκοινότητες με αξιόλογη σταθερότητα, εμφανίζουν 
προσαρμογή στις μεσογειακές περιβαλλοντικές συνθήκες και 
μεγάλο εύρος οικολογικών προτιμήσεων 

• Είδη ανθεκτικά στην ξηρασία, με πολύ δυναμική αναγέννηση 
• Απειλούνται κατά κύριο λόγο από υπερβόσκηση και 

δευτερευόντως από ανθρώπινες επιδράσεις (εκχερσώσεις, 
πυρκαγιές). 

9540 
Μεσογειακά πευκοδάση με  

ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 

Pinus halepensis: 

• Σε αβαθή εδάφη με ασβεστολιθικό υπόστρωμα 
• Σε υψόμετρα μέχρι 1000m στις πλαγιές των βουνών 
• Εμφανίζουν καλύτερη προσαρμογή στην περιοδική δράση της 

φωτιάς, η οποία ευνοεί τη μεταπυρική αναγέννηση, εφόσον το 
μεσοδιάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πυρκαγιών είναι επαρκές 
για την ύπαρξη αναπαραγωγικά ώριμου πευκοδάσους 

• Απειλούνται από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, την 
αύξηση της συχνότητας των πυρκαγιών και την ξήρανση, λόγω 
ασθενειών και προσβολής από έντομα. 

951B Δάση Κεφαλληνιακής ελάτης 

• Σε ασβεστολιθικά εδάφη, σε υψόμετρα 600-1800m, με άριστο 
της εξάπλωσής του τα 900-1400m 

• Απειλούνται από δομική υποβάθμιση (κατασκευή δασικών 
δρόμων, υπερβόσκηση, υλοτομία, εκχερσώσεις), πυρκαγιές και 
κλιματικές επιδράσεις. Επίσης, τα άτομα ελάτης απειλούνται 
από ξήρανση, φαινόμενο εντονότερο σε περιόδους ξηρασίας. 
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Εικόνα 4-9 Αριστερά η υφιστάμενη χαρτογραφημένη κατανομή  για τον οικότοπο 951B «Δάση Κεφαλληνιακής 
ελάτης». Δεξιά αναπαράσταση αποτελεσμάτων του μοντέλου Maxent για την περίοδο αναφοράς. Με πράσινο 
χρώμα υποδεικνύονται οι περιοχές με μεγάλη (1) πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών και με κόκκινο οι περιοχές με 
μικρή (0) πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών 
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Εικόνα 4-10 Υφιστάμενη και μελλοντική κατανομή του οικοτόπου 951B «Δάση Κεφαλληνιακής ελάτης» με τη 
χρήση του μοντέλου Maxent  
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Εικόνα 4-11 Αριστερά η υφιστάμενη χαρτογραφημένη κατανομή για τον οικότοπο 9540 «Μεσογειακά 
πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου». Δεξιά αναπαράσταση αποτελεσμάτων του μοντέλου Maxent 
για την περίοδο αναφοράς. Με πράσινο χρώμα υποδεικνύονται οι περιοχές με μεγάλη (1) πιθανότητα κατάλληλων 
συνθηκών και με κόκκινο οι περιοχές με μικρή (0) πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών 
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Εικόνα 4-12 Υφιστάμενη και μελλοντική κατανομή του οικοτόπου 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά 
είδη πεύκων της Μεσογείου» με τη χρήση του μοντέλου Maxent  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 82 

 

Εικόνα 4-13 Αριστερά υφιστάμενη χαρτογραφημένη κατανομή για τον οικότοπο 9320 «Δάση με Olea και 
Ceratonia». Δεξιά αναπαράσταση αποτελεσμάτων του μοντέλου Maxent για την περίοδο αναφοράς. Με πράσινο 
χρώμα υποδεικνύονται οι περιοχές με μεγάλη (1) πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών και με κόκκινο οι περιοχές με 
μικρή (0) πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών 
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Εικόνα 4-14 Υφιστάμενη και μελλοντική κατανομή του οικοτόπου 9320 «Δάση με Olea και Ceratonia» με τη 
χρήση του μοντέλου Maxent   
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης υπολογίστηκε ο λόγος της μελλοντικής προς 

την υφιστάμενη κατάλληλη έκταση, ο οποίος αξιολογήθηκε κάνοντας χρήση του συστήματος βαθμολογίας 

που έχει προταθεί για την αξιολόγηση της τρωτότητας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 [81] και 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4-4 Σύστημα βαθμολογίας για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου μη ύπαρξης κατάλληλων εκτάσεων 
κάτω από διάφορα κλιματικά σενάρια 

λόγος της μελλοντικής προς την 
υφιστάμενη κατάλληλη έκταση 

Επίπτωση 

>1 Κανένας κίνδυνος 

0,7-1 Χαμηλός κίνδυνος 

0,5-0,7 Μέτριος κίνδυνος 

0,3-0,5 Υψηλός κίνδυνος 

<0,3 Πολύ υψηλός κίνδυνος 

 

Πίνακας 4-5 Λόγος της μελλοντικής προς την υφιστάμενη κατάλληλη έκταση για επιλεγμένους ΤΟ 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι αλλαγές αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε «κερδισμένους», 

όπως τα Δάση με Olea και Ceratonia και «χαμένους» όπως τα Μεσογειακά πευκοδάση. Σημειώνεται ότι η 

πλήρης εξαφάνιση των δασών Χαλεπίου πεύκης στο δυσμενέστερο σενάριο φαντάζει κάπως υπερβολική, 

δεδομένου ότι τα τυπικά Μεσογειακά πευκοδάση αναμένεται να είναι πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή 

[101]. Ειδικά δε για την περιοχή της Πάρνηθας και με βάση τα αποτελέσματα εργασίας [202] όπου έγινε 

συνδυαστική χρήση μεθόδων δενδροχρονολόγησης και μοντέλων προσομοίωσης για τη διερεύνηση της 

επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε δασικά οικοσυστήματα Χαλεπίου πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης 

προβλέπεται ότι οι συστάδες P. halepensis αν και μεταθέτουν την επικράτησή τους σε μεγαλύτερα υψόμετρα 

υπό σενάρια αλλαγής κλίματος ωστόσο δεν εξαφανίζονται, αποτελέσματα που δεν συμφωνούν με τις 

προβλέψεις της παρούσας μελέτης για το δυσμενές σενάριο στο τέλος του αιώνα. Εκτιμάται επομένως ότι το 

θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.  

  

ΤΟ 
RCP4.5 
2040 

RCP4.5 
2090 

RCP8.5 
2040 

RCP8.5 
2090 

9320 4,51 4,22 4,08 5,81 

951Β 0,40 0,38 0,49 0,03 

9540 0,69 0,40 0,52 0,00 
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4.4 ΔΑΣ 4 - Παράκτια εξέλιξη  

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ 4 Παράκτια εξέλιξη  Μ 2 2 2 3 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) έχει συσχετιστεί με την απώλεια παράκτιων οικοτόπων. 

Προβλεπόμενες μελλοντικές αυξήσεις θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους παράκτιους και παλιρροιακούς 

οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής στις γεωμορφολογικές διεργασίες και περαιτέρω απώλειας 

ενδιαιτημάτων. Ιδιαίτερα τρωτές είναι οι αμμώδεις ακτές και οι παράκτιοι υγρότοποι. Η ΑΣΘ αποτελεί μια 

ιδιαίτερα σημαντική απειλή, δεδομένης της σημασίας της παράκτιας ζώνης για τη βιοποικιλότητα και το 

γεγονός ότι οι παράκτιες περιοχές ήδη δέχονται ισχυρές πιέσεις, ενώ φιλοξενούν μεγάλο τμήμα του 

ανθρώπινου πληθυσμού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές στις χρήσεις γης που 

προκαλούνται από τον άνθρωπο μπορούν να αλλάξουν τη μελλοντική κατάσταση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων. Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την αστική επέκταση πιθανότατα θα οδηγήσει σε 

ακόμη χειρότερα σενάρια στο μέλλον, εκτός κι εάν εφαρμοστούν ειδικά μέτρα μετριασμού. Υπάρχει ΜΕΤΡΙΟ 

επίπεδο εμπιστοσύνης για αυτή την παράμετρο και θα πρέπει να γίνει στο μέλλον μια πιο λεπτομερής 

ποσοτική ανάλυση. 

Η ΑΣΘ στο μακρινό μέλλον θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το εγγύς μέλλον. Στο τρέχον έργο 

εξετάστηκαν τα Σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 για τις 2 μελλοντικές περιόδους (2031-2050 και 2081-2100) για 

τον μέσο όρο των 5 προσομοιώσεων AOGCMs καθώς και για το 90% και 95% εκατοστημόριο. Πιο 

συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις, η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή της Αττικής αναμένεται να 

αυξηθεί περίπου 10 cm στο εγγύς μέλλον. Για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 η άνοδος αναμένεται 

εντονότερη και θα αγγίξει τα 26 cm στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 η διαρκής 

άνοδος στη θαλάσσια ζώνη της περιφέρειας Αττικής θα αγγίξει στο τέλος του αιώνα τα 12 cm για το σενάριο 

RCP4.5 και τα 34 cm για το σενάριο RCP8.5. 

Πίνακας 4-6 Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στην Περιφέρεια Αττικής (m) 

 RCP4.5 RCP8.5 

 2040 2090 2040 2090 

 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

min 0,08 0,17 0,17 0,10 0,18 0,18 0,21 0,36 0,36 0,32 0,51 0,54 

max 0,11 0,23 0,26 0,13 0,25 0,26 0,28 0,51 0,53 0,37 0,76 0,82 

Mean  0,10 0,21 0,23 0,12 0,22 0,24 0,26 0,45 0,47 0,34 0,65 0,70 

Οι παράκτιοι υγρότοποι απειλούνται με απώλεια ή σημαντικές μεταβολές της ιζηματαπόθεσης, καθώς λόγω 

θέσης θα επηρεαστούν άμεσα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Για το πλέον δυσμενές σενάριο 

(Q95, RCP 8.50, 2090) αναμένεται μια ΑΣΘ από 0,54 έως 0,82m στην Περιφέρεια Αττικής. Όπως φαίνεται και 

στον ακόλουθο πίνακα το 76% των υγροτόπων της Αττικής αναμένεται να επηρεαστεί από την ΑΣΘ.  
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Εικόνα 4-15 Q95 ΑΣΘ, RCP 8.50, 2090 
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Πίνακας 4-7 Q95 ΑΣΘ (μ), RCP 8.50, 2090 και υγρότοποι Περιφέρειας Αττικής 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(στρ) 
Κατηγορία 

Q95 ΑΣΘ (μ), RCP 
8.50, 2090 

Λιμνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων GR300320000 829,7 Φυσικός 0,77 

Εκβολή Ποταμού Ασωπού GR300409110 877,3 Φυσικός 0,60 

Λιμνοθάλασσα Ωρωπού GR300409120 1303,7 Φυσικός 0,61 

Παράκτιο Έλος Αγίων Αποστόλων GR300410000 168,9 Φυσικός 0,65 

Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα GR300411000 3091,9 Τεχνητός - 

Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα GR300412000 9130,8 Φυσικός 0,69 

Παράκτιο Έλος Μπρέξιζας GR300413000 525,5 Φυσικός 0,67 

Εκβολή Ρέματος Ραφήνας GR300414000 154,8 Φυσικός 0,68 

Τεχνητός Υγρότοπος Παλαιοντολογικού Πικερμίου GR300415000 6,1 Τεχνητός - 

Παράκτιο Έλος Λούτσας Αρτέμιδας GR300416000 709,8 Φυσικός 0,68 

Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων GR300417000 143,9 Φυσικός - 

Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων GR300418000 367,1 Φυσικός 0,56 

Παράκτιο Έλος Βραυρώνας Μαρκόπουλου GR300419000 1907,7 Φυσικός 0,68 

Παράκτιο Έλος Μυχού Αυλακίου GR300420000 379,2 Φυσικός 0,69 

Εκβολή Ρέματος Κερατέας GR300421000 73,7 Φυσικός 0,71 

Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού GR300422000 112,5 Φυσικός 0,71 

Παράκτιο Έλος Επιχωματώσεων Λαυρίου GR300423000 391,3 Φυσικός 0,71 

Εσωτερικός υγρότοπος Ιριδανός GR300460000 3,3 Φυσικός - 

Παράκτιο Έλος Λεγραινών GR300424000 419,5 Φυσικός 0,73 

Παράκτιο Έλος Τέως Αλυκών Αναβύσσου GR300425000 1029,0 Φυσικός 0,71 

Παράκτιο Έλος Αγίου Νικολάου GR300426000 200,3 Φυσικός 0,71 

Παράκτιο Έλος Μαύρου Λιθαρίου GR300427000 112,3 Φυσικός 0,70 

Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου GR300428000 145,1 Φυσικός 0,69 

Παράκτιο Έλος Λουμπάρδας GR300429000 219,9 Φυσικός 0,67 

Λίμνη Βουλιαγμένης GR300430000 21,3 Φυσικός - 

Παράκτιο Έλος Λουτρών Αλίμου GR300431000 137,3 Φυσικός 0,64 

Εκβολή Ρέματος Πικροδάφνης GR300432000 53,2 Φυσικός 0,63 

Παράκτιο Έλος Εκβολής Ελευσίνας GR300433000 375,9 Φυσικός 0,59 

Παράκτιο Έλος Μακρύ Άμμου GR300434000 105,1 Φυσικός 0,59 

Εκβολή Ρέματος Κινέτας GR300435000 12,5 Φυσικός 0,61 

Λιμνοθάλασσα Αλυκής Πόρου (πλησίον Γαλατά) GR300436000 29,3 Φυσικός 0,78 

Παράκτιο Έλος Όρμου Βίδι Τροιζηνίας GR300437000 748,7 Φυσικός 0,78 

Εκβολή Ρέματος Γρόμαν GR300438000 17,7 Φυσικός 0,78 

Παράκτιο Έλος Τομπάζη GR300440000 34,1 Φυσικός 0,78 

Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα GR300441000 134,7 Φυσικός 0,78 

Εκβολή Ρέματος Μεγάρων (Ρέμα Μαυραντζά) GR300442000 23,7 Φυσικός 0,60 

Παράκτιο Έλος Βουρκαρίου Μεγάρων GR300443000 2189,2 Φυσικός 0,60 

Λίμνη Κουμουνδούρου GR300444000 181,3 Φυσικός 0,59 

Τεχνητή Λίμνη Εθνικού Κήπου GR300445000 0,9 Τεχνητός - 

Τεχνητή Λίμνη Πύργου Βασιλίσσης GR300446000 77,1 Τεχνητός - 
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Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(στρ) 
Κατηγορία 

Q95 ΑΣΘ (μ), RCP 
8.50, 2090 

Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας GR300447000 125,5 Φυσικός - 

Τεχνητή Λίμνη Μπελέτσι GR300449000 13,7 Τεχνητός - 

Πηγές Ερασίνου GR300450000 19,6 Φυσικός - 

Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου GR300451000 5,1 Τεχνητός - 

Εσωτερικό Έλος στις Λούτσες Μαρκόπουλου GR300452000 55,0 Φυσικός - 

Εσωτερικό Έλος Μαρκόπουλου GR300456000 4,5 Φυσικός - 

Εκβολή Οινόης GR300457000 59,8 Φυσικός 0,68 

Παράκτιο Έλος περιοχής ΔΕΗ Λαυρίου GR300458000 28,4 Φυσικός 0,71 

Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα GR300459000 234,7 Φυσικός 0,63 

Παράκτιο Έλος Μαρικών (Μαρίκες) GR300439000 11,5 Φυσικός 0,68 

Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 8,3 Φυσικός 0,69 

Εκβολή ρύακα Βάγια AIG002 5,4 Φυσικός 0,68 

Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 1,5 Φυσικός 0,69 

Αλυκή Αγκιστριού AGI001 54,3 Φυσικός 0,71 

Αλυκή Μετώπης MET001 41,0 Φυσικός 0,71 

Έλος όρμου Βαριαρνιά POR001 5,9 Φυσικός 0,77 

Έλος Αρχαίου Λιμένα SAL001 27,8 Φυσικός 0,61 

Αλυκή ναυτικής βάσης SAL002 19,4 Φυσικός 0,61 

Τεχνητά λιμνία Παχειάς Ράχης AIG004 2,2 Τεχνητός - 

Από του ανωτέρω υγροτόπους ο «Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα» βρίσκεται στο βορειοανατολικό 

τμήμα της Αττικής, όπου το δάσος καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της περιοχής σε έκταση 3 km ενώ 

βόρεια και ανατολικά του εκτείνεται ο υγρότοπος. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο. Το Εθνικό 

Πάρκο Σχινιά αποτελείται από διάφορα επιμέρους οικοσυστήματα με πιο χαρακτηριστικό το πευκοδάσος. Το 

παράλιο πευκοδάσος βρίσκεται μεταξύ του υγροτόπου και της θάλασσας, σε αμμώδη έκταση με αμμοθίνες. 

Η κουκουναριά (Pinus pinea) με τη χαρακτηριστική ομπρελοειδής κόμη, εξαπλώνεται κυρίως στο δυτικό 

τμήμα του δάσους, ενώ ανατολικά φύεται μαζί με τη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), η οποία σταδιακά την 

αντικαθιστά. 

Η κουκουναριά (Pinus pinea) είναι χαρακτηριστικό μεσογειακό είδος, ενδημικό της νότιας Ευρώπης. Στην 

Ελλάδα εκτεταμένα, φυσικά δάση κουκουναριάς εντοπίζονται σε ελάχιστες θέσεις στο Σχινιά, στο Κοτύχι- 

Στροφυλιά και στη Σκιάθο. Η κουκουναριά απαιτεί καλά στραγγιζόμενα, αμμοαργιλώδη ή αργιλοαμμώδη 

εδάφη, αποφεύγοντας τα πολύ συμπαγή αργιλώδη. Δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις μεγάλες μεταβολές 

της θερμοκρασίας, είναι ευπαθής στους παγετούς, έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό και αντέχει στα άλατα της 

θάλασσας, για αυτό και αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια μέρη. Είναι είδος φωτόφιλο, με μεγάλη εξάρτηση 

από τη διαθεσιμότητα ηλιακού φωτός, σε βαθμό μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα είδη ελληνικών πεύκων. 

Γενικώς, δεν είναι ανθεκτική σε οξείες περιβαλλοντικές πιέσεις και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

παρουσιάζει δυσκολία αναγέννησης. Σε μεγάλη ηλικία, αντέχει στις έρπουσες πυρκαγιές, λόγω του χονδρού 

φλοιού της. Επίσης, λόγω της πυκνότητας και της ομπρελοειδούς διάταξης της κόμης της, σπάνια εμφανίζει 

θαμνώδη υπόροφο, με αποτέλεσμα τα δάση της να είναι λιγότερο εύφλεκτα. Τέλος παρουσιάζει σημαντική 

οικονομική σημασία καθώς από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα καλλιεργείται για τους εδώδιμους σπόρους 

του.  
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Ακολούθως αναλύονται περαιτέρω οι επιπτώσεις της ΑΣΘ στους οικοτόπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.  

Πίνακας 4-8 Απώλεια ΤΟ Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το σενάριο Q95 RCP 8.50, 2090 του 
Εθνικού Πάρκου Σχινιά 

Τύπος Οικοτόπου 
Υφιστάμενη 
Έκταση (m2) 

Απώλεια % 

1210 
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & 

αμπώτιδας 
100,0 100,00% 

1240 
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με 

ενδημικά Limonium spp. 
61.413,6 19,94% 

1310 
Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη 

των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 
2.761,1 100,00% 

1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 3.591.165,9 94,02% 

1420 
Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες 

(Sarcocornietea fruticosi) 
114.935,3 94,83% 

2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 12.344,9 47,43% 

2240 Θίνες με λειμώνες μονοετών φυτών των Brachypodietalia 133.559,3 7,86% 

2250 Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 349,0 0,26% 

2260 
Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-

Lavanduletalia) 
60.024,3 0,00% 

2270 Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster 954.145,6 19,77% 

3150 
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή Hydrocharition 
142.718,4 99,69% 

3260 
Ποταμοί από τα πεδινά έως τα ορεινά επίπεδα με βλάστηση 

Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion 
9.803,5 0,00% 

5210 Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp. 1.861.145,3 0,66% 

5330 Θερμο-μεσογειακές και προερημικές λόχμες 117.090,4 0,00% 

5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 1.472,3 0,00% 

8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 1.700,8 0,00% 

92D0 
Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea 

και Securinegion tinctoriae) 
233.266,3 69,23% 
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Εικόνα 4-16 Επιπτώσεις ΑΣΘ στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά 
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4.5 ΔΑΣ 5 - Αυξημένα ελλείμματα εδαφικής υγρασίας και ξήρανση 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ 5 
Αυξημένα ελλείμματα 

εδαφικής υγρασίας και 
μαρασμός 

Μ 2 2 3 3 

Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα η διαθεσιμότητα νερού θεωρείται ο πιο περιοριστικός πόρος για την 

ανάπτυξη των φυτών [24]. Αν και πολλά είδη στις μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες έχουν αναπτύξει 

διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ξηρασίας [80], η λειψυδρία μπορεί να επηρεάσει την 

ανάπτυξη των φυτών μέσω άμεσων επιδράσεων στους φωτοσυνθετικούς ρυθμούς ή μέσω έμμεσων 

επιπτώσεων της μειωμένης προσφοράς θρεπτικών ουσιών στις ρίζες [118]. Επιπλέον, η έλλειψη υγρασίας 

μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη γήρανση των φύλλων που οδηγεί σε μειωμένη ανάπτυξη των φυτών.  

Γεγονότα ακραίας ξηρασίας μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημιά στην ξυλώδη χλωρίδα [148] με αυτά 

τα αποτελέσματα να διατηρούνται ακόμη και μετά από δύο χρόνια. Τα είδη ανταποκρίνονται εξατομικευμένα 

σε τέτοια γεγονότα με βάση την εξελικτική τους ιστορία και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Επί πλέον, 

πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι οι αλλαγές στη βροχόπτωση και τη διαθεσιμότητα νερού μπορεί να 

προκαλέσουν πολύπλοκες φαινολογικές αλλαγές ανάλογα με το είδος, να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

οικοφυσιολογία του είδους και να προκαλέσουν απότομες χρονικές και χωρικές αλλαγές στην έναρξη της 

φωτοσύνθεσης [147]. Η αυξημένη συχνότητα, διάρκεια και ένταση της ξηρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε 

αυξημένη θνησιμότητα των δέντρων που σχετίζεται με το φυσιολογικό στρες και τις αλληλεπιδράσεις με 

άλλες διαταραχές που επίσης σχετίζονται με το κλίμα, όπως οι προσβολές από έντομα κι οι πυρκαγιές2 Τα 

ανωτέρω επισημαίνουν τον ισχυρό ρόλο της διαθεσιμότητας νερού στη δομή και τη λειτουργία των 

μεσογειακών οικοσυστημάτων [5]. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών που δείχνουν ότι το έλλειμμα υγρασίας του εδάφους έχει άμεση 

επίδραση στη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και ότι τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτα σε αλλαγές στη διαθεσιμότητα νερού. Το έλλειμμα εδαφικής υγρασίας αναμένεται να 

αυξηθεί στο μέλλον και αυτό θα μπορούσε να έχει άμεση επίδραση στη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες. Αν και δεν υπάρχουν πολλά εμπειρικά δεδομένα ή μελέτες που να 

ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις του ελλείμματος υγρασίας του εδάφους στη βλάστηση, οι επιπτώσεις θα 

μπορούσαν να είναι υψηλές για τα οικοσυστήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πολλοί ενδημικοί 

βιότοποι και είδη θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα του εδάφους 

σε ένα πιο ζεστό και ξηρό μέλλον. 

 

2 Allen C.D., Macalady A.K., Chenchouni H., et al., 2010. A global overview of drought and heat-induced tree 

mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest ecology and management 259:660–684. 
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Εστιάζοντας στους παράγοντες που ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος και στην έκταση των 

επιπτώσεών τους πάνω στα μεσογειακά δάση ίσως καταφέρουμε να εκμαιεύσουμε σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με την οικολογική συμπεριφορά και την ευπάθεια των ειδών εφαρμόζοντας κατάλληλα διαχειριστικά 

μέτρα που μπορεί να βελτιώσουν την προσαρμογή τους στην επικείμενη κλιματική αλλαγή. Η 

δενδροχρονολογία και η δενδροοικολογία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση 

των δασών σε περιβαλλοντικούς παράγοντες [70, 48]. Πρόσφατες δενδροικολογικές μελέτες στη λεκάνη της 

Μεσογείου απέδειξαν ότι τα δεδομένα των αυξητικών δακτυλίων του δέντρου της κουκουναριάς μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως οικολογικοί κλιματικοί δείκτες της περιοχής μελέτης [34, 184]. 

Μελέτες στο είδος P. pinea έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ετήσιας αύξησης των δένδρων και των 

κλιματικών συνθηκών, τονίζοντας ότι ο σχηματισμός των ετήσιων δακτυλίων αύξησης είναι ευαίσθητος στην 

ξηρασία [34, 50, 125, 154] Έτσι, η περαιτέρω ανάλυσή του θα μπορούσε να αποβεί δυνητικά χρήσιμη στη 

ιδιαίτερα ευάλωτη λεκάνη της Μεσογείου, απέναντι στην κλιματική αλλαγή [51, 77] Σύμφωνα με μία 

πρόσφατη έρευνα [134] που διεξήχθη στην Ισπανία και στην Πορτογαλία για τη μελέτη των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στην κουκουναριά, επιβεβαιώνεται η αντίδρασή της στην μεταβολή του κλίματος. Τα 

αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, έδειξαν ότι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των υπό 

μελέτη δέντρων για τα μεσογειακά οικοσυστήματα ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα η δραστηριότητα του καμβίου προσαρμόστηκε στην αυξημένη ζήτηση σε νερό ενώ 

τις τελευταίες δεκαετίες, η ετήσια διακύμανση της ανάπτυξης του ξύλου αυξήθηκε, υποδηλώνοντας μια 

ακραία αντίδραση στο κλίμα. Αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι αυτή η αντίδραση απέναντι στην κλιματική 

αλλαγή, παρατηρήθηκε συγχρονισμένα μεταξύ των ετήσιων αυξητικών δακτυλίων των τελευταίων χρόνων 

από τότε που το κλίμα άρχισε να γίνεται ξηρότερο. Η ίδια πλαστική αντίδραση παρατηρήθηκε και από 

ευρύτερες δασικές περιοχές μεικτών, ανομήλικων δασών. 

Μία ακόμη έρευνα, που μελέτησε τον ρυθμό ανάπτυξης της κουκουναριάς με γνώμονα την κλιματική αλλαγή 

κατά την διάρκεια του τελευταίου αιώνα, ανακάλυψε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη των δέντρων είναι η επιρροή των κατακρημνισμάτων. Η μείωση και οι 

αλλαγές των καιρικών συνθηκών (ποσότητα, ένταση υετών) έχουν επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των 

υδατικών πόρων όπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις βροχοπτώσεις. Παρατηρήθηκαν ισχυρότατες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ του πλάτους των αυξητικών δακτυλίων και των βροχοπτώσεων επιβεβαιώνοντας 

ότι τα πεύκα μπορούν να αντλήσουν νερό από διαφορετικά επίπεδα του εδάφους. Η υψηλότερη πίεση 

παρατηρήθηκε από την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα και τη μείωση των βροχοπτώσεων για διαδοχικά 

έτη, όπου θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ανάπτυξη των πεύκων της Μεσογείου, παρά την ανθεκτική 

στην ξηρασία συμπεριφορά τους. Οι παραπάνω συνθήκες, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

περιεκτικότητας σε νερό του εδάφους κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και επίσης την 

αναστολή της επαναφόρτισης του υδροφόρου ορίζοντα, που κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, 

επηρεάστηκε έντονα από ανθρωπογενείς επιπτώσεις. 

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα η βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές του ελληνικού χώρου και 

ευρύτερα στην Α. Μεσόγειο εμφανίζει πτωτική τάση μετά το 1980. Μάλιστα, η τάση αυτή τείνει να 

διαμορφώσει τις ξηρότερες κλιματικές συνθήκες τουλάχιστον των τελευταίων 200 ετών. Επιπλέον, ο υψηλός 

βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στο πλάτος των αυξητικών δακτυλίων των δέντρων Pinus halepensis που 

φύονται στο θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης και στη βροχόπτωση αποδεικνύει την καθοριστική 

σημασία της τελευταίας στην αύξησή τους. 
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Όσον αφορά στη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου βροχόπτωσης για την αύξηση των παραπάνω δέντρων 

βρέθηκε ότι αυτή δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την ξηρότητα του κλίματος της 

περιοχής. Μάλιστα, στις υγρές περιόδους μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν ή και κατά 

την έναρξη της αυξητικής περιόδου, ενώ κατά τις πολύ ξηρές περιόδους έως και έξι χρόνια προ και 

συμπεριλαμβανομένου του έτους αύξησης. Το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα δέντρα της 

Σάμου και επιβεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα (διδακτορική διατριβή Δ. Σαρρή, 2008) για τα δέντρα όλων 

των περιοχών που μελετήθηκαν, ιδιαίτερα δε σ’ αυτά της Ιεράπετρας. 

Η ανάγκη χρησιμοποίησης τόσο μεγάλων περιόδων βροχόπτωσης για την ετήσια αύξηση των δέντρων 

συνδέεται με την έντονη ξηρασία τα τελευταία περίπου 15 χρόνια του 20ου αιώνα. Η έναρξη αξιοποίησης από 

τα δέντρα περιόδων βροχόπτωσης μεγαλύτερων των δύο ετών άρχισε μετά το 1984, τη χρονιά, δηλαδή, που 

ξεκίνησε και η πολύ μεγάλη μείωσή της στην Ελλάδα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ξηρότερη αυτή 

περίοδος στην Α. Μεσόγειο των τελευταίων τουλάχιστον 200 ετών, που κορυφώθηκε το 1990-96, πρέπει να 

ενεργοποιήθηκαν «εφεδρικοί» μηχανισμοί για την αξιοποίηση υπόγειων υδατικών αποθεμάτων από 

βροχοπτώσεις προηγούμενων ετών μέσω του σχετικά βαθέως ριζικού συστήματος των δέντρων που είτε δεν 

ήταν σε λειτουργία παλαιότερα, είτε δεν λειτουργούσαν με την ίδια ένταση.  

Όμως, τα αποθέματα εδαφικής υγρασίας έχουν τα όριά τους εφόσον οι βροχοπτώσεις μιας σειράς ετών δεν 

επιτρέψουν την επαρκή αναπλήρωση των υπόγειων «εφεδρικών δεξαμενών». Στην περίπτωση αυτή τα 

δέντρα μπορεί να φτάσουν πολύ κοντά στα όρια της επιβίωσης, πράγμα που μπορεί να επιφέρει ακόμη και 

την ξήρανσή τους. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από την ξήρανση ακόμη και 80-χρονων πεύκων στη Σάμο 

στο τέλος του καλοκαιριού του 2000, καθώς και από τη ζημιά λόγω ξηρασίας που εμφανίστηκε στη μακκία 

βλάστηση της περιοχής. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της IPCC (2007) για το καθεστώς της ετήσιας βροχόπτωσης στην Α. Μεσόγειο (σενάριο 

Α1B-SRES), η μέση βροχόπτωση στις περιοχές μελέτης αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 393 mm την 

περίοδο 2090-2099 αν αυτή μειωθεί κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1980-99. Το ύψος αυτό 

βροχόπτωσης είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το ύψος των περίπου 480 mm (-15% σε σχέση με επίπεδα 

του 1980-99) που προσδιορίστηκε ως οριακό για την επιβίωση του Pinus υπό συνθήκες πολυετούς ξηρασίας. 

Θεωρείται, λοιπόν, πολύ πιθανόν να μη καταστεί δυνατή η επιβίωση των δέντρων του Pinus halepensis στις 

περιοχές μελέτης αξιοποιώντας υπόγεια «εφεδρικά» υδατικά αποθέματα από βροχοπτώσεις αρκετών 

προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι και αυτά θα είναι πολύ μειωμένα. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες θα 

ενταθούν ακόμη περισσότερο αν συνυπολογιστεί η αναμενόμενη αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας 

της ατμόσφαιρας που θα επιτείνει γενικότερα την καταπόνηση λόγω ξηρασίας στα δάση του 

θερμομεσογειακού ορόφου βλάστησης στη χώρα μας. Εξάλλου, υπό συνθήκες έντονης ξηρασίας τα δάση 

είναι πιο ευάλωτα σε καταστροφικές πυρκαγιές. 

Στον Τομέα της Γεωργίας έχει υπολογιστεί ο δείκτης ξηρασίας SPI (Standard Precipitation Index), που είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένος και σχεδιάστηκε για την ανίχνευση της έναρξης και για την παρακολούθηση των 

επεισοδίων ξηρασίας. Επεισόδια διάρκειας τριών ως έξι μηνών οδηγούν σε μεγάλη μείωση της εδαφικής 

υγρασίας και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και τη βλάστηση. Επεισόδια μεγαλύτερης διάρκειας 

(μήνες ως χρόνια) έχουν σοβαρή επίδραση στους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Στην 

παρούσα μελέτη υπολογίστηκε ο SPI 6 και ο SPI 12 δηλαδή με χρονικό βήμα έξι και δώδεκα μηνών αντίστοιχα 

για την αποτύπωση των ξηρασιών. Αυτή η επιλογή εφαρμόστηκε για τον απλό λόγο ότι στην ελληνική 
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επικράτεια οι βροχοπτώσεις σημειώνονται στο χρονικό διάστημα Οκτώβριο – Μάρτιο και το αντιπροσωπεύει 

ο SPI 6, υπάρχουν βέβαια και οι υπόγειοι υδροφορείς που χρειάζεται περισσότερος χρόνος συγκέντρωσης 

του νερού, έτσι επιλέχθηκε και ο SPI 12. 

Οι προβαλλόμενες μελλοντικές χρονοσειρές του SPI 6 και 12, που προκύπτουν από τις υποθέσεις των 

σεναρίων RCP4.5 και RCP8.5 αποτυπώνουν διαφορετικές συνθήκες για αυτήν την χρονική περίοδο. 

Συγκεκριμένα, το RCP45 προβάλλει σαν χειρότερη σειρά ξηρασιών τα έτη 2036 ως το 2041, ενώ το RCP85 

προβάλλει σαν χειρότερα έτη ξηρασίας το 2042 ως το 2046. Αυτό οφείλεται στην εγγενή αβεβαιότητα των 

κλιματικών σεναρίων που μεταφέρεται βέβαια και στα αποτελέσματα τους. Είναι κατανοητό ότι στην 

περίπτωση που επαληθευθεί οποιαδήποτε από τα παραπάνω σενάρια, θα δημιουργηθούν σημαντικά 

προβλήματα στους υπόγειους υδροφόρους. Για την απώτερο μέλλον (2090), τα δύο κλιματικά σενάρια 

δείχνουν ότι θα εμφανίζονται συχνότερα ξηρασίες, οι οποίες θα είναι και μεγαλύτερης διάρκειας.   
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4.6 ΔΑΣ 6 - Αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγικότητα 

Η πρωτογενής παραγωγικότητα είναι μια βασική οικοσυστημική διεργασία που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 

(μεταξύ άλλων παραγόντων) με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Οι μελλοντικές ξηρότερες συνθήκες 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μειωμένη πρωτογενή παραγωγικότητα στο μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων 

οικοσυστήματος της Περιφέρειας Αττικής. Οι αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγικότητα έχουν άμεση 

επίδραση σε πολλές προμηθευτικές, ρυθμιστικές και πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.  

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ 6  
Αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
Μ 2 2 2 3 

Η πρωτογενής παραγωγικότητα είναι μια θεμελιώδης οικολογική μεταβλητή, που εκφράζει το ρυθμό 

παραγωγής του οικοσυστήματος ή την ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ή συσσωρεύεται ανά 

μονάδα χρόνου και έκτασης. Δύο βασικά μέτρα παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι η 

ακαθάριστη και η καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα. Η πρώτη είναι η ποσότητα οργανικής ύλης που 

συντίθεται από τους παραγωγούς ανά μονάδα χρόνου και έκτασης και αφορά τη συνολική παραγωγικότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για αναπνοή. Η δεύτερη είναι η 

ποσότητα οργανικής ύλης που αποθηκεύεται από τους παραγωγούς ανά μονάδα χρόνου και έκτασης και 

ορίζεται ως η διαφορά της κυτταρικής αναπνοής από την ακαθάριστη πρωτογενή παραγωγικότητα. Η καθαρή 

πρωτογενής παραγωγικότητα μετρά την ενέργεια που εισέρχεται στη βιόσφαιρα και το χερσαίο ρυθμό 

αφομοίωσης CO2 και εκφράζεται συνήθως σε μονάδες C ανά χρόνο και έκταση. Υποδεικνύει επίσης τις 

συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια του εδάφους και σχετίζεται με μια σειρά οικολογικών διεργασιών. 

Η χερσαία καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα παραδοσιακά σχετίζεται με τις επικρατούσες κλιματικές και 

εδαφικές συνθήκες και είναι γενικά υψηλότερη σε πιο θερμά και υγρά σημεία [67]. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αυξήθηκε κατά 6% κατά την περίοδο 1982-1999, καθώς η κλιματική αλλαγή μείωσε την επίδραση αρκετών 

κλιματικών περιορισμών στην ανάπτυξη των φυτών. Η αυξημένη συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα θα 

μπορούσε επίσης να έχει διεγερτικά αποτελέσματα στην καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα [136], αν και 

αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι πιο έντονο στα νεότερα στάδια της ανάπτυξης των φυτών [84]. Αλλαγές 

στην καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα, που αποτελεί μια βασική υποστηρικτική διαδικασία για τα 

οικοσυστήματα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν πολλές οικοσυστημικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης 

της παραγωγής τροφίμων, ινών και καυσίμων και των κύκλων νερού και θρεπτικών. Επιπλέον, επειδή μέσω 

της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας, το CO2 απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα, υπάρχει 

σημαντική αλληλεπίδραση με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού κύματος καύσωνα του 2003, εκτιμήθηκε 30% μείωση  του ακαθάριστης 

πρωτογενούς παραγωγικότητας υπογραμμίζοντας τον πιθανό κίνδυνο που επιφέρουν τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα στην πρωτογενή παραγωγικότητα [44].  

Τα αποτελέσματα μιας μελέτης που μοντελοποίησε τις πρόσφατες ιστορικές επιπτώσεις του ατμοσφαιρικού 

CO2 και της κλιματικής αλλαγής στη μεσογειακή βλάστηση [140] προτείνουν ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη 
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συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα μπορεί να είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της 

μεσογειακής σκληρόφυλλης βλάστησης, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει το κλιματικό σήμα στην 

περιοχή. Τα παραπάνω υπογραμμίζουν ότι η παραγωγικότητα του οικοσυστήματος μπορεί ήδη να 

επηρεαστεί από τη μετατόπιση των κλιματικών προτύπων και ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε επίσης 

να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα στις ιδιαίτερα ξηρές περιοχές. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήσαμε ένα απλό εμπειρικό τύπο της καθαρής πρωτογενούς 

παραγωγικότητας ως συνάρτηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας και της ετήσιας βροχόπτωσης [52]. Η 

διάκριση της σκληροφυλικής θαμνώδους και της δασικής βλάστησης έγινε με τη χρήση του Corine Land Cover 

2018 και στον κάναβο 1x1km εφαρμόστηκε ο ακόλουθος αλγόριθμος:   

𝑁𝑃𝑃𝑠 = 6116[1 − exp (−6.05 ∗ 10−5 ∗ 𝑃𝐴)] 

𝐹𝑃𝐴 = 0.551 ∗
𝑃𝐴

1.055

exp (0.000306 ∗ 𝑃𝐴)
] 

𝐹𝑇𝐴 =
2540

1 + exp (1.584 − 0.0622 ∗ 𝑇𝐴)
] 

𝑁𝑃𝑃𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 (𝐹𝑃𝐴, 𝐹𝑡𝐴) 

Όπου NPPs είναι η καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα των περιοχών με θαμνώδη βλάστηση και NPPf η 

καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα των περιοχών με δασική βλάστηση σε gC m-2
 y-1, PA η ετήσια 

βροχόπτωση (mm)  και TA η ετήσια μέση θερμοκρασία (oC). 

Όπως αναμενόταν, η καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα είναι υψηλότερη στα δάση σε σύγκριση με τις 

θαμνώδεις περιοχές, με εύρος τιμών μεταξύ 134-538 και 72-319 gC m-2 y-1 αντίστοιχα. Η υψηλότερη 

παραγωγικότητα βρίσκεται στα οικοσυστήματα που βρίσκονται στην Πάρνηθα και αυτό τονίζει περαιτέρω τη 

σημασία αυτών των συστημάτων για την Περιφέρεια.   

Πίνακας 4-9 Καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα για διάφορα κλιματικά σενάρια 

NPP (gC/m2 y) 
Περίοδος αναφοράς RCP4.5 

2040 
mean 

RCP4.5 
2090 
mean 

RCP8.5 
2040 
mean 

RCP8.5 
2090 
mean mean min max 

Θαμνώδης 
βλάστηση 

184,9 71,7 319,1 183,0 179,5 180,3 173,1 

Δάση 347,9 134,8 538,4 345,5 339,5 340,6 328,9 

Σύνολο 230,0 71,7 538,4 228,0 223,8 224,7 216,2 
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Εικόνα 4-17 Καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα περιοχών με δασική βλάστηση 
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Εικόνα 4-18 Καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα περιοχών με θαμνώδη βλάστηση 
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Εικόνα 4-19 Καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα περιοχών με δασώδη βλάστηση 
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4.7 ΔΑΣ 7 - Αυξημένοι κίνδυνοι από παθογόνα και εισβλητικά είδη & ΔΑΣ 8 - Αυξημένοι 
κίνδυνοι από ασθένειες 

Αν και υπάρχει σημαντική βάση αποδεικτικών στοιχείων για τις επιπτώσεις ορισμένων ειδών στη 

βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος, ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη στην εκτίμηση αυτού του 

κινδύνου είναι χαμηλή, , λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των αποκρίσεων μεταξύ μεμονωμένων ειδών, 

παρασίτων και ασθενειών. Ωστόσο, υπάρχει μια γενική υψηλή συναίνεση ότι αυτός ο κίνδυνος θα μπορούσε 

να αυξηθεί σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεδομένης της κλιματικής ευαισθησίας πολλών 

ενδιαιτημάτων και ειδών. Ακραία καιρικά φαινόμενα και αύξηση στις ετήσιες και εποχικές θερμοκρασίες θα 

μπορούσαν να ευνοήσουν την εγκατάσταση και επέκταση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών σε νέους 

οικοτόπους, καθώς και τη γεωγραφική επέκταση των παρασίτων σε μεγαλύτερα υψόμετρα.  

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 
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 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
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RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΔΑΣ 7 & 8 

Αυξημένοι κίνδυνοι από 
παθογόνα και εισβλητικά 
είδη - Αυξημένοι κίνδυνοι 

από ασθένειες 

L 2 3 3 3 

Σύμφωνα με τους Arianoutsou et al. [12], η αλλόχθονη χλωρίδα της Ελλάδας αποτελείται από 343 ξενικά taxa, 

ενώ με βάση την τελευταία επικαιροποίηση του καταλόγου ο αριθμός ανέρχεται σε 392 taxa [193]. Οι 

Dimopoulos et al. [56] καταγράφουν 250 ξενικά (alien) taxa, διαφορά που οφείλεται στο ότι έχουν 

συμπεριληφθεί μόνο τα μη αυτοφυή είδη τα οποία είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και όχι το ευρύτερο 

σύνολο που περιλαμβάνει, επίσης ευκαιριακά και μη εγκατεστημένα είδη. 

Σύμφωνα με σχετική βάση δεδομένων που τηρείται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 

«ELNAIS» (Ellenic Network on Aquatic Invasive Species) τα θαλάσσια εισβλητικά είδη χλωρίδας και πανίδας 

ανέρχονται σε 228, με ορισμένα εξ’ αυτών να είναι εγκατεστημένα στην Περιφέρεια Αττικής, όπως για 

παράδειγμα τα Amphistegina lobifera,  Hypnea anastomosans καιBrachidontes pharaonis. 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει την ικανότητα εισβολής και εγκατάστασης των ξενικών ειδών, τα 

οποία μπορεί, διαχρονικά, να αντικαταστήσουν τα αυτόχθονα και ενδημικά είδη. Αποτελέσματα πειραμάτων 

δείχνουν ότι σε υψηλά επίπεδα CO2 τα ξενικά είδη κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου νερού 

και έτσι γίνονται πιο αποτελεσματικά από τα αυτόχθονα είδη. Η αύξηση στη λίπανση αζώτου ωφελεί, επίσης, 

τα ξενικά είδη έναντι των αυτοχθόνων ειδών [145, 119]. Ο αριθμός των ξενικών ειδών στην περιοχή της 

Μεσογείου έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Παρόλο που τα ξενικά είδη 

έχουν ακόμα μια μέτρια παρουσία στο περιβάλλον των Μεσογειακών δασών (με εξαίρεση τα παρόχθια 

δασικά οικοσυστήματα), κάποια ξενικά είδη δέντρων (π.χ. Ailanthus altissima, Acacia spp., Robinia 

pseudoacacia) έχουν ήδη γίνει ανταγωνιστικά σε ορισμένες περιοχές, καταλαμβάνοντας τις άκρες των δασών, 

αλλά και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις.  

Ορισμένα ξενικά είδη δέντρων χωρίς να είναι εισβλητικά είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθούν και να 

επεκτείνουν την κατανομή τους, όπως έχει ήδη συμβεί με μια σειρά ξενικών ειδών σε όλες τις 

βιογεωγραφικές περιοχές της Μεσογείου (π.χ. το Pinus pinaster, είδος αυτόχθονο στη δυτική μεσογειακή 
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λεκάνη, το οποίο έχει γίνει πολύ σημαντικός εισβολέας στην οικοπεριοχή Cape στη Νότια Αφρική) λόγω 

πολλών αιτιών που είναι δύσκολο να κατανοηθούν, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας εξειδικευμένων 

παθογόνων. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και σε άλλα ξενικά είδη, τα οποία δεν είναι εισβλητικά σήμερα. Το 

εάν η κλιματική αλλαγή θα βοηθήσει στην ενεργοποίηση χαρακτηριστικών εισβολέα στα ξενικά είδη που 

βρίσκονται σε μια περιοχή, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν συμπεριφερθεί ως εισβολείς, αποτελεί ένα 

κρίσιμο ζήτημα για την προστασία και μια ερώτηση κλειδί, ανοιχτή για τους ερευνητές [33]. 

Άλλοτε, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο υπήρχαν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδωνίας. Την τελευταία δεκαετία όμως, 

τα λιβάδια του θαλάσσιου Αγγειοσπέρμου υποχωρούν και εξαφανίζονται από διάφορες περιοχές, όπως είναι 

οι ακτές της Νότιας Γαλλίας (Μασσαλία), αλλά και οι κόλποι των αστικών κέντρων. Η Ποσειδωνία είναι ένα 

μακρόβιο φυτό με αργό ρυθμό αύξησης (<10 εκατοστά ανά έτος) και είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις 

επιπτώσεις των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις παράκτιες περιοχές. Επίσης, όταν ένα λιβάδι 

καταστρέφεται, οι θέσεις που καταλάμβανε καλύπτονται από είδη φυκών που αυξάνονται γρήγορα, όπως 

για παράδειγμα τα ξενικά τροπικά φύκη Caulerpa racemosa και Caulerpa taxifolia. Ο συνδυασμός των 

ανωτέρω καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επανάκαμψη των θαλασσίων λιβαδιών Ποσειδωνίας, σε 

περιπτώσεις όπου πλήγεται η ακεραιότητά τους.  

Τα χωροκατακτητικά είδη θεωρούνται γενικά ότι έχουν ένα ευρύτερο φάσμα ανοχών από τα αυτόχθονα είδη, 

παρέχοντας έτσι στους εισβολείς ένα μεγαλύτερο εύρος κατάλληλων ενδιαιτημάτων [185]. Επομένως, οι 

προβλεπόμενες μεταβολές στη θερμοκρασία, ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα αυτόχθονο 

είδος, αλλά μικρές επιπτώσεις σε ένα ξενικό είδος, αλλάζοντας έτσι την ανταγωνιστική δυναμική μεταξύ τους. 

Οι αλλαγές στη βροχόπτωση, στα επίπεδα CO2 και στην εναπόθεση αζώτου μπορεί να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην επέκταση εισβλητικών ειδών φυτών. Επιπλέον, οι αλλαγές στη βροχόπτωση και άλλες 

κλιματικές μεταβλητές μπορεί να ασκήσουν πίεση στα οικοσυστήματα, αυξάνοντας έτσι την ευπάθειά τους 

σε εισβλητικά είδη [30]. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

στα εισβλητικά είδη μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στη συχνότητα και την ένταση των ακραίων 

κλιματικών φαινομένων που διαταράσσουν τα οικοσυστήματα, καθιστώντας τα ευάλωτα σε εισβολές, 

παρέχοντας ευκαιρίες διασποράς και ανάπτυξης στα χωροκατακτητικά είδη. Σε πολλά μεσογειακές 

οικοσυστήματα, οι μειούμενες βροχοπτώσεις, τα παρατεταμένα περιστατικά ξηρασίας και οι πιο ζεστές 

μέρες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ορισμένα εισβλητικά ξενικά είδη θα επωφεληθούν από αυτές τις 

αλλαγές και θα τις ενισχύσουν [124].  

Τα αυξημένα επίπεδα του CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλούν αύξηση στο λόγο C/N στους ιστούς των φυτών, 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη ποιότητα τροφής για πολλά φυλλοφάγα έντομα. Κάποια έντομα 

αποκρίνονται αυξάνοντας τα επίπεδα κατανάλωσης φύλλων και, συνεπώς, τη ζημιά στο δέντρο, ενώ άλλα 

παρουσιάζουν υψηλότερη θνησιμότητα και μειωμένη λειτουργία. Το επίπεδο της χημικής άμυνας των φυτών 

μπορεί επίσης να επηρεαστεί από μια αλλαγή στο CO2. Η θερμοκρασία επηρεάζει είτε την επιβίωση εντόμων 

που είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου, όπως η Πιτυοκάμπη Thaumetopoea pityocampa, ή 

το μηχανισμό συγχρονισμού μεταξύ του ξενιστή και των φυτοφάγων, όπως στην περίπτωση του Φυλλοδέτη 

της Μελιάς (Zeiraphera diniana) [145].  

Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να μεταβάλει το μηχανισμό με τον οποίο τα έντομα ρυθμίζουν τους 

κύκλους τους στο τοπικό κλίμα (διάπαυση), καταλήγοντας σε γρηγορότερη ανάπτυξη και σε ένα μεγαλύτερο 

διατροφικό ρυθμό, να προσαρμοστούν δηλαδή στην κλιματική αλλαγή [145, 15].   
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5 Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στις εκτιμημένες επιπτώσεις 

Καθένας από τους κινδύνους που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4 θα επηρεαστεί επίσης από κοινωνικές και 

οικονομικές αλλαγές. Προκειμένου να αξιολογηθεί η σχετική μελλοντική επίδραση των 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων (που εκτείνονται από τώρα έως το 2090), εξετάστηκαν τέσσερις βασικοί 

παράγοντες για τον Τομέα των Δασικών Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας. Το Κεφάλαιο αυτό 

εξετάζει την ποιοτική εκτίμηση του ρόλου μη κλιματικών παραγόντων στην τροποποίηση του κινδύνου για 

τις επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Οι 4 παράγοντες αναλύονται ακολούθως: 

i) Ανάγκες/απαιτήσεις πληθυσμού 

Τον τελευταίο αιώνα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού στην Αττική ενώ υπάρχει και σημαντική αύξηση 

του αριθμού των τουριστικών αφίξεων. Αυτή η ανοδική τάση οδηγεί σε υψηλότερες απαιτήσεις και ανάγκες 

για φυσικούς πόρους και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται μελλοντικά ακόμα περισσότερο. 

ii) Παγκόσμια σταθερότητα 

Τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά γεγονότα (π.χ. φυσικές καταστροφές, οικονομική αστάθεια κ.ά.) ενδέχεται 

να επηρεάσουν την παγκόσμια σταθερότητα και κατά συνέπεια να έχουν άμεσο αντίκτυπο και στη 

σταθερότητα της Ελλάδας και της Περιφέρειας Αττικής. Τα δύο άκρα είναι η υψηλότερη (με μικρή πίεση στις 

κυβερνήσεις και τα άτομα) και η χαμηλότερη παγκόσμια σταθερότητα (με υψηλό βαθμό πίεσης προς τις 

κυβερνήσεις ή τα άτομα), συγκριτικά με τη σημερινή. 

iii) Κατανομή πλούτου 

Αυτή η διάσταση εξετάζει την κατανομή του πλούτου μεταξύ του πληθυσμού της Περιφέρειας. Τα άκρα είναι 

αν είναι πιο ομοιόμορφη ή περισσότερο άνιση (με ισχυρή διαβάθμιση μεταξύ πλουσίων και φτωχών) 

συγκριτικά με τη σημερινή.  

iv) Αλλαγές στις χρήσεις γης/ διαχείριση 

Αυτή η διάσταση σχετίζεται με πτυχές της αστικοποίησης και της παράκτιας εξέλιξης, όπως αναλύεται 

περαιτέρω από τον Τομέα του Δομημένου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η αστικοποίηση αφορά τη ραγδαία 

αύξηση του πληθυσμού και της ανάπτυξης, κυρίως στα προάστια που βρίσκονται στις άκρες του αστικού 

κέντρου. Εάν διατηρηθεί αυτή η τάση στο μέλλον, η εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών ενδέχεται να 

οδηγήσει σε αύξηση των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων με άμεσες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

και τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών. Η εγκατάλειψη της γεωργικής γης θα μπορούσε να αποτελέσει 

ευκαιρία για ορισμένα ενδιαιτήματα και είδη να επεκτείνουν την εξάπλωσή τους. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η παύση των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών οδηγεί σε αύξηση της καύσιμης βιομάζας 

και συνεπώς σε αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιών και της σφοδρότητας των περιστατικών [104, 

131]. 

Η παράκτια εξέλιξη, συνέπεια της ταχείας και εκτεταμένης ανάπτυξης του παράκτιου τουρισμού, είναι ένας 

εξίσου σημαντικός κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί στην Περιφέρεια Αττικής. Ο 

τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και βασικός πυλώνας της 
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οικονομικής ανάπτυξης και αναμένεται να αυξηθεί στο σύνολο της Περιφέρειας, αλλά κυρίως στις παράκτιες 

περιοχές.  

Η επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που περιεγράφηκαν ανωτέρω στις προβλεπόμενες 

αλλαγές του μέτρου των κινδύνων έχει εκτιμηθεί σε υψηλό επίπεδο. Τα ποσοτικά αποτελέσματα της 

εκτίμησης αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 5-1). Οι κυριότερες αδυναμίες των κινδύνων υπό 

αυτές τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις είναι οι εξής: 

• Ο αυξημένος κίνδυνος από παράσιτα και παθογόνα είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί στο μέλλον από 

κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις, ειδικά όσον αφορά τη ζήτηση για εμπόριο και εισαγωγή ξυλείας, 

καθώς αυτή αποτελεί πολύ ισχυρό φορέα για την εμφάνισή τους στη χώρα.  

• Η προσαρμοστική διαχείριση όσον αφορά τα δασικά οικοσυστήματα ενδέχεται να έχει ισχυρή 

επίδραση στον αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, τουλάχιστον στο μεσαίο και 

μακροπρόθεσμο μέλλον, καθώς είδη ανθεκτικά στην ξηρασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

φυτεύσεις και άλλες πρακτικές αποκατάστασης. Αυτή η διάσταση μπορεί επίσης να επηρεάσει και το 

δυναμικό για αλλαγή στη σύνθεση για τα δενδρώδη είδη και την παραγωγικότητα. 

• Οι αλλαγές στις χρήσεις γης, η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η εσωτερική μετανάστευση μπορούν 

να τροποποιήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 

• Η αυξημένη έκταση και η συχνότητα των δασικών πυρκαγιών μπορεί να αυξήσει το δημόσιο 

ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής. 

• Το επίπεδο λήψης αποφάσεων θα έχει αντίκτυπο στον τρόπο εφαρμογής μέτρων προσαρμογής, τα 

οποία θα επηρεάσουν κάθε ένα από τους δείκτες κινδύνου. 

Πίνακας 5-1 Επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων στους δείκτες της Κατηγορίας 2 

Κωδικός Δείκτης 
Πληθυσμιακές 

ανάγκες/ 
απαιτήσεις 

Παγκόσμια 
σταθερότητα 

Κατανομή 
πλούτου 

Αλλαγή χρήσεων 
γης/ διαχείριση 

ΔΑΣ 1 Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές + + + ++ 

ΔΑΣ 2 & 
ΔΑΣ 3 

Είδη που δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο 

κλίμα & Είδη που δεν μπορούν να 
βρουν κατάλληλο 

μικροκλίμα/ενδιαίτημα 

+   + 

ΔΑΣ 4 Παράκτια εξέλιξη ++   +  ++ 

ΔΑΣ 5 
Αυξημένα ελλείμματα εδαφικής 

υγρασίας και ξήρανση 
++   + 

ΔΑΣ 6 
Αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
   + 

ΔΑΣ 7 & 
ΔΑΣ 8 

Αυξημένοι κίνδυνοι από παθογόνα και 
εισβλητικά είδη - Αυξημένοι κίνδυνοι 

από ασθένειες 
++ +  + 

+ Σχετικό ++ Σχετικό και ισχυρότερος μοχλός αλλαγής από το κλίμα   
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6 Οικονομικές επιπτώσεις  

Μια άσκηση χρηματικής αποτίμησης επιτρέπει την αρχική σύγκριση της σχετικής σημασίας των διαφόρων 

κινδύνων εντός και μεταξύ των τομέων. Δεδομένου ότι τα χρήματα είναι ένας δείκτης με τον οποίο είναι 

εξοικειωμένοι οι άνθρωποι, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο την πιθανή 

έκταση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό του κόστους. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές αγοράς (Market prices  - MP) 

• Μη εμπορεύσιμες αξίες (NMV) ή 

• Ενημερωμένη κρίση (IJ) 

Η ενημερωμένη κρίση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία και βασίζεται σε παρέκταση ή 

/ και ερμηνεία υφιστάμενων δεδομένων. 

Σημειώσεις: 

1  - σημαίνει αρνητικό αντίκτυπο ή απώλεια. + σημαίνει οφέλη ή μείωση του κόστους 

2  Κατάταξη κόστους αντίκτυπου: 

• Χαμηλό (L) = € 10.000 - 99.000 ετησίως. 

• Μέσο (Μ) = 100.000 - 999.000 ετησίως. 

• Υψηλό (H) ≥ 1 εκατ. Ευρώ ετησίως 

• ? = δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

3  Εμπιστοσύνη: 

• Υψηλή: Σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, τα μοντέλα και τις παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομική αποτίμηση και στην εφαρμογή τους στην τρέχουσα 

αξιολόγηση. 

• Μεσαίο: Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στη συνοχή και στην πληρότητα των 

δεδομένων, των μοντέλων και των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική 

αποτίμηση. 

• Χαμηλή: Η βάση γνώσεων που χρησιμοποιείται στην οικονομική αποτίμηση είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. 
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Πίνακας 6-1 Σύνοψη βαθμολογίας χρηματικής αποτίμησης  

 2040 2090 
Μέθοδος 
εκτίμησης 

Εμπιστοσύνη Σημειώσεις 

ΔΑΣ 1 - Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές 

RCP4.5 +H +H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

H  
RCP8.5 +H +H 

ΔΑΣ 2 - Είδη που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο κλίμα 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 3 - Είδη που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο μικροκλίμα/ενδιαίτημα 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 4 - Παράκτια εξέλιξη 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 5 - Αυξημένα ελλείμματα εδαφικής υγρασίας και ξήρανση 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 6 - Αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγικότητα 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

L  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 7 - Αυξημένοι κίνδυνοι από παθογόνα και εισβλητικά είδη 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

L  
RCP8.5 M H 

ΔΑΣ 8 - Αυξημένοι κίνδυνοι από ασθένειες 

RCP4.5 M H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

L  
RCP8.5 M H 
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7 Ικανότητα προσαρμογής 

7.1 Γενικά  

Πολλά είδη θα μπορούσαν να προσαρμοστούν φυσικά στην κλιματική αλλαγή, μετατοπίζοντας την κατανομή 

τους σε πιο ευνοϊκές κλιματικές περιοχές. Τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών, συμπεριλαμβανομένης 

της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν πόρους καθώς και να διασκορπίζονται κατά μήκος του αναγλύφου, 

θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτές οι φυσικές αποκρίσεις θα ρυθμίζονται ουσιαστικά από τη διαθεσιμότητα 

και τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων. Η απώλεια και ο κατακερματισμός των οικοτόπων θα μπορούσε 

να περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των ειδών να μεταναστεύσουν σε καταλληλότερες περιοχές. Γενικά, 

αυτοί οι περιορισμοί θα ευνοήσουν περισσότερο τα ευρύοικα είδη. 

Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες που έχουν επισημανθεί στην παρούσα μελέτη. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

για εμπειρικές μελέτες και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση ειδών και οικοσυστημάτων. Αυτές οι μελέτες 

θα μπορούσαν να παρέχουν δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη της απόκρισης της 

βιοποικιλότητας στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. 

7.2 ΕΣΠΚΑ - Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα 

Οι προτεινόμενες δράσεις και τα μέτρα για τη βιοποικιλότητα έχουν ως στόχο τη διατήρηση ή/και την 

αποκατάσταση της δυνατότητας προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των 

ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα και στα είδη χλωρίδας και πανίδας, όπου αυτό απαιτείται. 

Βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στην προσπάθεια καθορισμού εξειδικευμένων μέτρων για την 

«προσαρμογή» της βιοποικιλότητας της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή είναι η ύπαρξη σημαντικών κενών 

στην υφιστάμενη γνώση περί της βιοποικιλότητας αλλά κυρίως η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων σχετικά 

με την εκτίμηση της τρωτότητας των τύπων οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε εθνικό 

επίπεδο. 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της επίδρασης της κλιματικής 

αλλαγής σε αυτή και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

Σκοπός της Δράσης είναι η συλλογή της υφιστάμενης πληροφορίας και ει δυνατόν η συμπλήρωση της γνώσης 

για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν, τόσο σε επίπεδο 

οικοσυστημάτων όσο και ειδών. Επιπλέον σκοπός της Δράσης είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και η συμπλήρωση των 

διαπιστούμενων κενών των δεδομένων, με στόχο τον προσδιορισμό της τρωτότητας της βιοποικιλότητας και 

την εκτίμηση της απόκρισής τους στις αναμενόμενες αλλαγές του κλίματος. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης 

θα είναι η δημιουργία μιας δυναμικής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει τη διαθέσιμη πληροφορία 

τόσο για την ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα, όσο και τα αποτελέσματα οικολογικών μοντέλων που θα συνοψίζουν την τρωτότητα των 

ειδών και των οικοσυστημάτων σε διακριτά σενάρια αλλαγής κλίματος. 
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Μέτρο 1.1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τα αποτελέσματα ερευνητικών και διαχειριστικών 

προγραμμάτων σε σχέση με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. Σε πρώτο 

στάδιο θα αξιοποιηθούν διαθέσιμα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα που είναι καταχωρημένα σε 

διάφορες βάσεις π.χ. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικτυακός Τόπος για τη Φύση και τη 

Βιοποικιλότητα. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με δυνατότητα διαρκούς 

εμπλουτισμού. Στη βάση δεδομένων θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα ολοκληρωμένων 

ερευνητικών και διαχειριστικών έργων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

σε πτυχές της βιοποικιλότητας (π.χ. LIFE). Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη σε κάθε 

ενδιαφερόμενο (επιστήμονες, ερευνητές, Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης κλπ). 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός νέων καταγραφών στη Βάση Δεδομένων σε ετήσια βάση ανά 

Περιφέρεια και ανά στοιχείο βιοποικιλότητας. 

Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή στις εθνικές 

ερευνητικές προτεραιότητες Ενίσχυση της έρευνας όσον αφορά την προσαρμογή στοιχείων της 

βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Δείκτες παρακολούθησης: ο αριθμός των χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, ο αριθμός των 

παραγομένων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια ή ημερίδες σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.3. Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας. Συγκεντρώνεται το 

σύνολο των καταγεγραμμένων/αναμενόμενων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα (Βήμα 1), διερευνάται η τρωτότητα τους σε σχέση με 

αυτές τις επιδράσεις (Βήμα 2), αναγνωρίζεται ένα υποσύνολο επιδράσεων ιδιαίτερης σημασίας 

(κύριες απειλές), το οποίο και επιλέγεται για περαιτέρω ανάλυση (Βήμα 3), και τέλος εκτιμάται 

η επικινδυνότητα των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε αυτές τις κύριες απειλές μέσω 

της δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας σε εθνική κλίμακα, η οποία στην πορεία 

μεταφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση και τις εκάστοτε κλιματικές προβλέψεις. 

 Δείκτες παρακολούθησης: κατάλογος οικοσυστημάτων και ειδών που παρουσιάζουν ευαισθησία 

σε κλιματικές μεταβολές (θερμοκρασία, βροχόπτωση). Προσδιορισμός προτεραιοτήτων σε 

Περιφερειακό επίπεδο. 

Δράση 2. Ενίσχυση προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας να αποκριθούν 

αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη αφενός η γνώση και η καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και αφετέρου η ενεργός εφαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία, τη 

διατήρηση ή/ και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και την προσαρμογή τους στην κλιματική 

αλλαγή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Η 

αποτελεσματική διαχείριση, η οικολογική συνοχή και διασύνδεση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 

συμβάλλουν στην προσαρμογή των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.1. Εφαρμογή εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση περιοχών που περιλαμβάνουν τρωτά 
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οικοσυστήματα ή/και είδη. Επαναξιολόγηση δικτύου προστατευόμενων περιοχών ως προς την 

επάρκειά του για την διασφάλιση της προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στην 

κλιματική αλλαγή. 

Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σημαντικών περιοχών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η 

οριοθέτηση και η θεσμική κατοχύρωση ανά Περιφέρεια. 

Μέτρο 2.2. Εποπτεία-φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση στοιχείων βιοποικιλότητας. Αξιολόγηση 

προγραμμάτων εποπτείας και φύλαξης που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

προστατευόμενες περιοχές με Φορείς Διαχείρισης). Αξιολόγηση δράσεων διατήρησης ή/και 

αποκατάστασης, σε σχέση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός οικοσυστημάτων που αποκαταστάθηκαν, αριθμός 

οικοσυστημάτων των οποίων βελτιώθηκε η διατήρηση , ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης 

προγραμμάτων εποπτείας - φύλαξης Φ.Δ. 

Μέτρο 2.3 Διατήρηση και αειφορική διαχείριση τρωτών οικοσυστημάτων και ειδών εντός περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000.Το μέτρο αυτό σχετίζεται και με την υλοποίηση του Μέτρου 1.3, το οποίο 

θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των πλέον τρωτών στην κλιματική αλλαγή τύπων οικοτόπων - 

ενδιαιτημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη και τα 

αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και 

τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» θα γίνει προσδιορισμός των στόχων και των προτεινόμενων 

μέτρων διατήρησης ανά Περιφέρεια και ανά περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε σχέση με την 

προσαρμογή των πλέον τρωτών τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στις 

προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή προσαρμοζόμενης διαχείρισης σε περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000, η οποία ενδείκνυται σε σύνθετες καταστάσεις με μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός στόχων διατήρησης που έχουν διατυπωθεί και μέτρων και 

δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.4. Ενίσχυση της οικολογικής συνοχής του Δικτύου Natura 2000. Το μέτρο αυτό αφορά σε πρόβλεψη 

σχεδιασμού και ανάπτυξης οικολογικών διαδρόμων μεταξύ των περιοχών του Δικτύου, ώστε να 

διευκολύνονται οι μετακινήσεις των τρωτών ειδών σε καταλληλότερα για αυτά ενδιαιτήματα, 

λόγω κλιματικής αλλαγής. Αρχικά, θα εξειδικευθεί η μέθοδος για τον εντοπισμό, τη 

χαρτογράφηση οριοθέτηση, τη διατήρηση και διαχείριση των οικολογικών διαδρόμων. Για τον 

σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν διοικητικά οι προβλέψεις του άρθρου 10 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υφιστάμενες προστατευόμενες 

περιοχές σε εθνικό επίπεδο (π.χ. καταφύγια άγριας ζωής). Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση και η 

εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο (π.χ. ανά Περιφέρεια). 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, αριθμός πιλοτικών εφαρμογών. 

Δράση 3. Ενίσχυση οικοσυστημικών λειτουργιών. 
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Μέτρο 3.1. Σκοπός της δράσης είναι η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι κλπ) και 

η προαγωγή της αειφορικής τους διαχείρισης, ώστε να θωρακιστεί η προσαρμογή τους στην 

κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση απειλών και πιέσεων και η αειφορική διαχείριση των 

ημιφυσικών οικοσυστημάτων (π.χ. ειδών που αυτοφύονται στα όρια καλλιεργειών, είδη 

ερπετοπανίδας στις ξερολιθιές εντός των καλλιεργειών κλπ) κατά την άσκηση οικονομικών 

δραστηριοτήτων αποτελούν προτεραιότητα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Επισημαίνεται ότι μέτρα αειφορικής διαχείρισης που αφορούν αγροοικοσυστήματα και δασικά 

οικοσυστήματα αναφέρονται στα αντίστοιχα στη γεωργία και δασοπονία 

Μέτρο 3.2. Προώθηση μέτρων αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων (δάση, θαμνώνες, υγρότοποι 

κλπ). Σκοπός του μέτρου είναι η επιλογή και προώθηση μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης 

με στόχο την αύξηση της δέσμευσης του CO2 για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής (π.χ. απομάκρυνση αδρανών υλικών από υγροτοπικά συστήματα, δράσεις 

αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων με απουσία της δυνατότητας φυσικής 

αναγέννησης). 

Μέτρο 3.3. Προώθηση μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Σκοπός του μέτρου είναι η διατήρηση και η 

ενίσχυση τρωτών στοιχείων της βιοποικιλότητας στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω της 

δημιουργίας αποθεμάτων in situ (π.χ. CRETAPLANT «Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών 

στη Δυτική Κρήτη» LIFE04NAT_GR_000104), αλλά και η ex situ διατήρηση αυτών, μέσω της 

δημιουργίας τραπεζών σπερμάτων και γενετικού υλικού. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός διαχειριστικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης που έχουν 

ενσωματώσει μέτρα ορθής πρακτικής ανά έτος και ανά περιφέρεια. Αριθμός αποθεμάτων in situ 

και ex situ. 

Δράση 4. Ρυθμίσεις χρήσεων γης. 

Σκοπός της δράσης είναι η αναχαίτιση της περαιτέρω μείωσης και του κατακερματισμού των φυσικών 

οικοσυστημάτων, καθώς και της απώλειας κατάλληλων ενδιαιτημάτων σπάνιων, απειλούμενων ή/ και 

προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ταυτοχρόνως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ενισχύονται οι 

υπηρεσίες των οικοσυστημάτων ως ασπίδα προστασίας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Για τον προσδιορισμό των μέτρων της Δράσης 4 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται σε 

άλλους Τομείς (Γεωργία, Δομημένο Περιβάλλον κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται και ενισχύονται 

προσεγγίσεις πράσινης υποδομής και ευρύτερα λύσεις που προσφέρουν τα οικοσυστήματα (ecosystem based 

adaptation). 

Δράση 5. Εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, ανάδειξη και προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. 

Σκοπός της δράσης 5 είναι η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή, η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών, 

καθώς και η προβολή των σημαντικών στοιχείων κάθε περιοχής. 
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Μέτρο 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών και σχολικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη 

βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σχολικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 

υλοποιήθηκαν, καθώς και εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν σε αυτά. 

Μέτρο 5.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας σχετικών με την 

προσαρμογή της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Στις δράσεις αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνονται: δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση 

ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης 

επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός παραγόμενων εντύπων, ειδικών εκδόσεων, 

ημερίδων και εκδηλώσεων, ετήσια επισκεψιμότητα ιστοσελίδων κ.λπ.  

Μέτρο 5.3. Ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Παροχή των απαιτούμενων μέσων, 

συμπεριλαμβανόμενης της επαρκούς στελέχωσης, της διαρκούς κατάρτισης του προσωπικού και 

της διαθεσιμότητας των αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και οικονομικών 

πόρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να σχεδιάσουν 

ορθώς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικώς μέτρα προσαρμογής της βιοποικιλότηταςστην 

κλιματική αλλαγή στο πεδίο αρμοδιότητάς τους (θεματικό ή χωρικό). Διευκόλυνση πρόσβασης 

των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην αναγκαία περιβαλλοντική και 

κλιματική πληροφορία για διαμόρφωση συνεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και 

παρεμβάσεων. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης κλπ. 

Μέτρο 5.4. Ανάδειξη σημαντικών περιοχών και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δυνατότητες 

προώθησης του οικοτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (παρατήρηση 

πουλιών κλπ.) σε προστατευόμενες και άλλες περιοχές. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός περιοχών με νέα σχέδια ανάδειξης και αναψυχής, αριθμός 

δράσεων που υλοποιήθηκαν (μονοπάτια, παρατηρητήρια, ενημερωτικά περίπτερα και 

πινακίδες) ανά περιοχή και Περιφέρεια. 

Δράση 6. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια και στα εργαλεία 

παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. 

Η δράση αυτή σχετίζεται με την υλοποίηση της Δράσης 1. 

Μέτρο 6.1. Ενίσχυση υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας ώστε να λαμβάνουν 

υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το μέτρο αυτό σχετίζεται με το Μέτρο 1.2 της 

Δράσης 1 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων παρακολούθησης της 
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βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ 

άλλων προτείνονται: 

 Ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα των χαρτών εύρους εξάπλωσης ειδών και τύπων 

οικοτόπων, που παρήχθησαν από το έργο Εποπτείας για την παρακολούθηση των όποιων 

αλλαγών 

 Δημιουργία εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 

 Δημιουργία δικτύου μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης των ειδών και 

των οικοσυστημικών λειτουργιών ενδιαφέροντος με στόχο τη διαχρονική καταγραφή της 

απόκρισης των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Πρόβλεψη δυνατότητας 

έκτακτων καταγραφών/μετρήσεων έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Συχνότητα ενημέρωσης και επικαιροποίησης χαρτών και δεικτών 

Μέτρο 6.2. Ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια. Το σύνολο των 

αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και οι διάφορες μελέτες που εκπονούνται για μελλοντικά έργα 

(π.χ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 

 Δείκτες παρακολούθησης: π.χ. Ετήσιος αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν και περιλαμβάνουν 

αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε στοιχεία της βιοποικιλότητας. 

7.3 ΕΣΠΚΑ - Δασοπονία 

Η υγεία, η σταθερότητα και η δυναμική αύξησης των δασικών οικοσυστημάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

στην κλιματική αλλαγή, με το δεδομένο μάλιστα ότι πρακτικές όπως η άρδευση για το μετριασμό των 

επιπτώσεων, είναι λειτουργικά και οικονομικά ασύμφορες. Δεδομένου του μεγάλου περιτρόπου χρόνου στη 

διαχείριση των δασών η αρνητική επίπτωση είναι αναπόφευκτη. Η άμεση, αλλά κυρίως η έμμεση, συμβολή 

των δασικών οικοσυστημάτων στην παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για 

σχεδόν όλους τους κλάδους της παραγωγής, καθώς συμβάλλουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής 

του κλίματος τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο περιβάλλον 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Απόκτηση και αξιοποίηση καινοτόμου γνώσης. 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: ρυθμός πρακτικών εφαρμογών. 

Μέτρο 1.1. Προτεραιότητα δασικής έρευνας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με χρηματοδότηση 

ερευνητικών ιδρυμάτων, καθορισμό προτεραιοτήτων, ετήσια αξιολόγηση και διάδοση 

αποτελεσμάτων. 
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Μέτρο 1.2. Δημοσιοποίηση των πάσης φύσεως στοιχείων που προκύπτουν από μελέτες δασικών 

οικοσυστημάτων χρηματοδοτούμενες από δημόσιους φορείς (εφόσον δεν υπάρχει θέμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας). Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή επαναλήψεων, συνεπώς στη 

μείωση της σπατάλης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Με την ανάρτηση των δεδομένων 

αυτών, που σήμερα δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα, θα υπάρξει έλεγχος από όλη την 

επιστημονική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα για κατάρτιση 

πληρέστερων σχεδίων διαχείρισης προσαρμοσμένων στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή 

Δράση 2. Διασφάλιση βιοποικιλότητας δασικών οικοσυστημάτων. 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: επίπτωση στην ευρωστία και την ποιοτική παραγωγήπολλαπλών προϊόντων 

και υπηρεσιών από τα οικοσυστήματα. 

Μέτρο 2.1. Ταξινόμηση των προστατευόμενων περιοχών για να δοθεί υψηλότερη φροντίδα στα 

οικοσυστήματα με θερμόφιλα και ξηρανθεκτικά είδη και προστασία εκείνων που κινδυνεύουν 

από την κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.2. Επιλογή ποικιλιών δασικών ειδών για φυτεύσεις ή εύνοια ειδών φυσικής αναγέννησης, 

ανθεκτικών στο αναμενόμενο ξηρότερο και θερμότερο περιβάλλον καθώς και στα ακραία 

καιρικά φαινόμενα. Χρησιμοποίηση ευρύτερων φυτευτικών συνδέσμων στις αναδασώσεις για 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού σε εδαφικό νερό και οικονομία εφαρμογής. 

Μέτρο 2.3. Σύνταξη και εφαρμογή μελετών κατά περιφέρεια για δασικά συγκροτήματα και όχι μόνο για τα 

δάση, που αποσκοπούν στη βελτίωση της σύνθεσης και της αρχιτεκτονικής δομής των δασικών 

οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τρωτότητας. Αυτές θα προσβλέπουν στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίπεδο της γονιδιακής ποικιλομορφίας, της ποικιλομορφίας 

των φυτικών και ζωικών ειδών, της ποικιλομορφίας των οικοσυστημάτων και των φυσικών 

τοπίων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ειδικών καλλιεργητικών 

υλοτομιών, εντονότερων από ότι στο παρελθόν, για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στα 

επιθυμητά είδη. 

Μέτρο 2.4. Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ζιζανίων) 

Δράση 3. Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: ποσότητα και ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μέτρο 3.1. Δημιουργία δομών δασοσυστάδων υποκηπευτής μορφής κατά προτίμηση, με μίξη ειδών, 

αποφυγή αποψιλωτικών υλοτομιών για αυξημένη βιοποικιλότητα και σταθερότητα των 

οικοσυστημάτων. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διαχείριση της 

παρεδαφιαίας βλάστησης ώστε να αριστοποιηθεί η σχέση παραγωγής - χρησιμοποιήσιμου 

ύδατος και απορροής. 
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Μέτρο 3.2. Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη δημιουργία αραιότερων δασοσυστάδων, ικανών 

να παράγουν με περιορισμένη εδαφική υγρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και να 

ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3.3. Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου βλάστησης με καθαρισμούς και ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε 

να περιοριστεί ο ανταγωνισμός για εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και ο κίνδυνος 

πυρκαγιών. 

Μέτρο 3.4. Εφαρμογή ορθολογικής βόσκησης των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων (βοσκοφόρτωση ίση με 

τη βοσκοϊκανότητα) για αριστοποίηση της βιοποικιλότητας και της παραγωγής πολλαπλών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Δράση 4. Περιορισμός πυρκαγιών 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός πυρκαγιών, καμένη έκταση. 

Μέτρο 4.1. Κατάρτιση δασολογίου (καταγραφή χρήσεων γης, σύνθεσης της βλάστησης και ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος) που θα περιορίσει και τις πυρκαγιές που σχετίζονται με καταπάτηση δημόσιας γης. 

Μέτρο 4.2. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για πρόληψη, αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές αλλά και για την κατάσβεσή τους. 

Μέτρο 4.3. Να υπάρξει μέριμνα ώστε το πολύ εντός 10 ημερών μετά την πυρκαγιά να σπέρνονται οι πλέον 

ευδιάβρωτες καμένες εκτάσεις με ψυχρόβια αγρωστώδη ώστε κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα 

μετά την πυρκαγιά να προστατευθεί και να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Με την παρέμβαση αυτή 

περιορίζεται η ανάγκη κατασκευής πολυδάπανων υδρονομικών έργων, αποφεύγονται οι 

διαβρώσεις και οι πλημμύρες και βελτιώνεται το ισοζύγιο χρησιμοποιήσιμου ύδατος. 

Μέτρο 4.4. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, που είναι και οικονομικότερη, διασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα, περιορίζοντας την καύσιμη ύλη με καλλιεργητικές επεμβάσεις και ελεγχόμενη 

βόσκηση. 

Μέτρο 4.5. Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης 

και λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης περιοχών, εκπαίδευση για αποφυγή 

ανθρώπινων θυμάτων και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων. 

Μέτρο 4.6. Καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό 

του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών. 

Δράση 5. Παραγωγή χρησιμοποιήσιμου ύδατος 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: Ποσότητα και ποιότητα παραγόμενου ύδατος 

Μέτρο 5.1. Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων για αριστοποίηση παραγωγής χρησιμοποιήσιμου ύδατος. 
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Μέτρο 5.2. Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών και υδατοφραγμάτων για ομαλοποίηση της 

απορροής ύδατος και περιορισμό των διαβρώσεων και πλημμυρών. 

Μέτρο 5.3. Κατασκευή φραγμάτων και έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. 
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7.4 LIFE+ AdaptFor - Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 

To έργο LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην 

Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (Τελικός 

Δικαιούχος) και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος / ΥΠΕΚΑ 

(Συνδικαιούχος) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας και τα Δασαρχεία Καλαμπάκας, Πάρνηθας 

και Σπάρτης.  

Για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας τα μέτρα αφορούν σε εφαρμογή εξυγιαντικών υλοτομιών για 

τον περιορισμό του μολυσματικού δυναμικού και στη συνέχεια αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, 

κυρίως μέσω φυτεύσεων τετραετών φυταρίων Κεφαλληνιακής ελάτης. Σε οριακές θέσεις (υποβαθμισμένα, 

καμένα εδάφη) προτείνεται η χρήση περισσότερο ανθεκτικών ειδών στις αποκαταστάσεις, όπως τα τοπικά 

είδη άρκευθου και δρυός.  

Τα εξειδικευμένα μέτρα για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 7-1 Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

Διαχειριστικός σκοπός 
Μέτρο Αναλυτική περιγραφή 

Διατήρηση Κεφαλληνιακής 
ελάτης σε καλές ποιότητες 

τόπου 

Άμεση υλοτομία νεκρών ή 
νεκρούμενων ατόμων 

(εξυγιαντικές υλοτομίες) (Β3) 

Υλοτομία ατόμων ελάτης που έχουν 
προσβληθεί από φλοιοφάγα έντομα ή 
εμφανίζουν μεγάλα σφάλματα όπως 

σπασίματα, ισχυρές δικρανώσεις, σήψη κ.ά., 
διότι αυτά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

νέκρωσης λόγω κλιματικής αλλαγής. 

Εγκατάσταση δικτύου 
φερομονικών παγίδων (Β) 

Χρήση κατάλληλων προσελκυστικών ουσιών 
για την παγίδευση επιβλαβών εντόμων. 

Εναλλακτικά, μετατροπή προσβεβλημένων 
δέντρων σε δενδροπαγίδες 

Ενθάρρυνση και προστασία της 
αναγέννησης (είτε φυσικής 

αναγέννησης είτε μέσω σποράς 
/ φυτεύσεων) (Μ-Μ4) 

Φυτεύσεις τετραετών φυταρίων ελάτης έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη στην περιοχή, με μεγάλη 

επιτυχία (αποκατάσταση έπειτα από την 
πυρκαγιά του 2007). Κατά το δεύτερο έτος 

έπειτα από τη φύτευση η επιβίωση ανήλθε στο 
70-80%. 

Εφαρμογή αναγωγικών 
επιλεκτικών αραιώσεων και 

υλοτομιών (Μ-Μ) 

Εντατικοποίηση των αραιώσεων με σκοπό το 
καλύτερο ισοζύγιο του νερού και τον 

μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της 
ξηρασίας 

 

3 βραχυπρόθεσμα μέτρα προσαρμογής 

4 μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα προσαρμογής 
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Διαχειριστικός σκοπός 
Μέτρο Αναλυτική περιγραφή 

Αντικατάσταση 
Κεφαλληνιακής ελάτης σε 

υποβαθμισμένα εδάφη 

Αλλαγές στη σύνθεση των ειδών 
(Μ-Μ) 

Σε οριακές θέσεις, αντικαστάσταση της ελάτης 
με άλλα ενδημικά δασοπονικά είδη, πιο 

ανθεκτικά στην ξηρασία και λιγότερο 
απαιτητικά ως προς το έδαφος, όπως η 

οξύκεδρη άρκευθος (Juniperus oxycedrus) ή η 
χνοώδης δρυς (Quercus pubescens) 

I. Παρακολούθηση για την εκτίμηση της κατάστασης του δάσους, καθώς και του βαθμού επιτυχίας των 

μέτρων προσαρμογής, και επαναξιολόγηση των διαχειριστικών σκοπών, δράσεων και μέτρων. 

Αναπόσπαστο τμήμα της προσαρμογής της δασικής διαχείρισης, κατά τη διάρκεια αλλά και σε 

συνέχεια της εκτίμησης της τρωτότητας και του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, είναι και η παρακολούθηση (monitoring).   

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor, πραγματοποιήθηκαν ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση μόνιμου 

προγράμματος παρακολούθησης στις τέσσερις περιοχές μελέτης, με σκοπό την παρακολούθηση: 

α) των μετεωρολογικών παραμέτρων που είναι ενδεικτικές της αλλαγής του κλίματος, 

β) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή της πορείας των φαινομένων νέκρωσης ειδών 

κωνοφόρων και εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων και 

γ) του βαθμού επιτυχίας των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής. 

Στις τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου εγκαταστάθηκαν μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες και 

μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση και καταγραφή: 

• μετεωρολογικών παραμέτρων, ενδεικτικών της αλλαγής του κλίματος (θερμοκρασία, 

βροχόπτωση, σχετική υγρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου κ.λπ.) 

καθώς και 

• δασοκομικών και εδαφικών παραμέτρων και παραμέτρων που σχετίζονται με τη βλάστηση, τη 

δομή, την αύξηση των δέντρων και την υγεία του δάσους (βιομετρικά χαρακτηριστικά δέντρων 

όπως το ύψος και η στηθιαία διάμετρος δέντρου, ο βαθμός συγκόμωσης και αναγέννησης, η 

εκτίμηση ζωτικότητας για τα ζωντανά ή βαθμού αποσύνθεσης για τα νεκρά δέντρα, το βάθος 

χούμου και φυλλάδας κ.λπ.). 

7.5 Σχέδιο δράσης για τους υγροτόπους της Αττικής  

Το έργο «Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική Αλλαγή & Σχέδιο Δράσης» εκπονήθηκε 

από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και την Περιφέρεια Αττικής (11/2014). 

Στο πλαίσιο του εδαφικής συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ORIENTGATE και της 

ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους της Αττικής», 

εκτιμήθηκε η τρωτότητα 10 επιλεγμένων υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή, και διατυπώθηκαν 
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προτάσεις μέτρων για τη διατήρηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για το σύνολο των 

υγροτόπων της Αττικής.  

Το Σχέδιο Δράσης για τους υγροτόπους της Αττικής αναπτύσσεται σε επτά άξονες δράσεις ως ακολούθως: 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Ι Βελτίωση της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής και για τις επιπτώσεις από την 

αλλαγή του κλίματος 

Μέτρο Ι-1 Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής, ως νησίδες 

βιοποικιλότητας και ως αναπόσπαστα στοιχεία (πράσινες και μπλε υποδομές) του 

αστικού και εξωαστικού χώρου 

Μέτρο Ι-2 Εκτίμηση και περιοδική ενημέρωση κλιματικών δεικτών για την ξηρασία - λειψυδρία 

και τις πλημμύρες, με κλιματικά μοντέλα πρόβλεψης, για την επικράτεια της 

περιφέρειας Αττικής, και διερεύνηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Μέτρο Ι-3 Διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες για τους υγροτόπους της 

Αττικής και τους κλιματικούς δείκτες, και παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Στρατηγικής 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ II Διατήρηση και βελτίωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Αττικής και των 

υπηρεσιών που παρέχουν και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

ΜΕΤΡΟ ΙΙ-1 Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής 

Μέτρο ΙΙ-2 Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής 

ΜΕΤΡΟ ΙΙ-3 Διατήρηση και αειφορική διαχείριση υγροτοπικών συστημάτων του δικτύου Natura 

2000 (υγρότοποι Σχινιά και Βραυρώνας, λίμνη Βουλιαγμένης) 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ IIΙ Αειφορική χρήση των υδατικών πόρων 

ΜΕΤΡΟ ΙΙΙ-1 Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των 

υδάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ IV Ρυθμίσεις χρήσεων γης 

ΜΕΤΡΟ IV – 1 Προώθηση της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ V Ενημέρωση, ανάδειξη και άσκηση αναψυχής και ήπιου τουρισμού στους 

υγροτόπους της Αττικής 

Μέτρο V-1 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους υγροτόπους της Αττικής και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μέτρο V-2 Εκπαίδευση για τους υγροτόπους της Αττικής και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή 
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ΜΕΤΡΟ V-3 Ανάδειξη του υγροτοπικού πλούτου της Αττικής και άσκηση αναψυχής και ήπιων 

μορφών τουρισμού 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ VΙ Ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τη διατήρηση των 

υγροτόπων και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή 

Μέτρο VΙ-1 Ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε πλευρές που άπτονται 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και της 

νομοθεσίας για τους υγροτόπους. 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ VΙΙ Ενσωμάτωση της διάστασης διατήρησης των υγροτόπων στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

Μέτρο VIΙ-1 Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη διατήρηση των 

υγροτόπων, υιοθέτηση, από τις επιχειρήσεις, πρακτικών και δραστηριοτήτων σε 

όφελος της διατήρησης των υγροτόπων και αποφυγή πρακτικών και δραστηριοτήτων 

που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους υγροτόπους. 
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9 Παραρτήματα  

9.1 Παράρτημα 1 Συνολικός Κατάλογος Επιπτώσεων "Κατηγορίας 1"  

αα Ομάδα Επιπτώσεων Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κατηγορία 

1 
Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Απειλή 

2 
Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, 
PET,άνεμος, 

CO2 

είδη που δεν μπορούν να 
βρουν κατάλληλο 

μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 
Απειλή 

3 
Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας 
βροχόπτωσης, αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας 

Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 
αλλαγές στην κατανομή 

των ειδών 
προτεραιότητας 

Απειλή 

4 
Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

Αλλαγές στα προφίλ ετήσιας 
θερμοκρασίας και υετού 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

έλλειψη συγχρονισμού 
μεταξύ του κύκλου 
αναπαραγωγής των 
ειδών και της πηγής 

τροφής τους 

Απειλή 

5 
Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

Αλλαγές στα προφίλ ετήσιας 
θερμοκρασίας και υετού 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

αλλαγή στον κύκλο ζωής 
των ειδών (πχ έντομα) 

Απειλή 

6 
Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

Αλλαγές στα προφίλ ετήσιας 
θερμοκρασίας και υετού 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

αλλαγές στα πρότυπα 
μετανάστευσης των 

ειδών (ορνιθοπανίδα)  
Απειλή 

7 
Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

Αύξηση της ελάχιστης μηνιαίας 
θερμοκρασίας και της ξηρασίας 

Tmin, D 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά 
είδη 

Απειλή 

8 
Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

Αύξηση της ελάχιστης μηνιαίας 
θερμοκρασίας και της ξηρασίας 

Tmin, D 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
Απειλή 

9 
Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

Αύξηση της ελάχιστης μηνιαίας 
θερμοκρασίας και της ξηρασίας 

Tmin, D 
αυξημένος κίνδυνος από 

νέα παθογόνα 
Απειλή 

10 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 

τα ευρύοικα είδη 
ευνοούνται σε σχέση με 

τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

Απειλή 

11 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 
αλλαγές στον 

ανταγωνισμό μεταξύ των  
C3 και C4 φυτών 

Απειλή 

12 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 

αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις λόγω 
διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

Απειλή 

13 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 
αλλαγές στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τροφικών επιπέδων  

Απειλή 

14 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 
αλλαγές στη γενετική 

ποικιλότητα 
Απειλή 
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αα Ομάδα Επιπτώσεων Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κατηγορία 

15 
Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

CO2, Τ, Ρ 
επιπτώσεις λόγω της 

μεταβολής προσφοράς 
θρεπτικών  

Απειλή 

16 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας 

ΑΣΘ, κύμα 

παράκτια εξέλιξη που 
επιδρά στα έλη και στις 
διαπαλιρροϊκές ζώνες 

κλπ 

Απειλή 

17 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Μείωση της βροχόπτωσης P αποξήρανση ποταμών Απειλή 

18 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της θερμοκρασίας Τ 

αυξημένη θερμοκρασία 
νερού και 

διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

Απειλή 

19 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της θερμοκρασίας Τ 
μικρότερη χιονοκάλυψη 

στα ορεινά 
Απειλή 

20 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας 

ΑΣΘ  

επιπτώσεις 
υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και 
παράκτιες κοινότητες 

Απειλή 

21 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
αυξημένα ελλείμματα 

εδαφικής υγρασίας και 
μαρασμός 

Απειλή 

22 
Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
αυξημένη εδαφική 

διάβρωση 
Απειλή 

23 
Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

Αύξηση των κεραυνών Κεραυνοί 
θνησιμότητα δένδρων 

από κεραυνούς 
Απειλή 

24 
Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

P,T 
ακραία φαινόμενα 

ξηρασίας 
Απειλή 

25 
Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, PET,Rhu 
απώλεια οικολογικού 

θώκου 
Απειλή 

26 
Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Απειλή 

27 
Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, CO2 
αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
Απειλή 

28 
Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, CO2 
αλλαγές στον εδαφικό 

οργανικό άνθρακα 
Απειλή 

29 
Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, CO2 
ταχύτερη αποσύνθεση 

και ανακύκλωση 
θρεπτικών 

Απειλή 

30 
Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

Αύξηση του CO2 και της 
θερμοκρασίας, μείωση της 
βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, CO2 
αλλαγές στη 

δραστηριότητα των 
εδαφικών μικροβίων 

Απειλή 

31 
Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
εντατικοποίηση 

καλλιεργειών  
Απειλή 
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αα Ομάδα Επιπτώσεων Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κατηγορία 

πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

32 
Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 
εγκατάλειψη 
καλλιεργειών 

Απειλή 

33 
Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας, μείωση της 
ετήσιας βροχόπτωσης 

P,T 
αυξημένος κίνδυνος 

ρύπανσης των υδάτων 
και ευτροφισμός 

Απειλή 

34 
Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας, μείωση της 
ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ 

επιπτώσεις στην 
ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, 
O3) 

Απειλή 

35 
Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

Αύξηση της ετήσιας 
θερμοκρασίας και της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 
μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

Τ,Ρ, PET 
αυξημένη  

ανθρωπογενής ζήτηση 
ύδατος 

Απειλή 
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9.2 Παράρτημα 2. Περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά 
οικοσυστήματα   

α/α 
Κλιματικοί 

παράγοντες 
Απειλές/Ευκαιρίες 

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

1 
Αύξηση 

συγκέντρωσης CO2 
Ευκαιρία 

Αλλαγές στην παραγωγικότητα 
των δενδρωδών ειδών 
(παραγωγή ξυλείας και 

βιομάζας) 

M 

2 
Αύξηση 

συγκέντρωσης CO2 
Ουδέτερη επίπτωση 

Αλλαγές στην πυκνότητα της 
κόμης και επακόλουθες αλλαγές 
στα επίπεδα φωτός στο δασικό 

τάπητα. Εφήμερα είδη ίσως 
επωφεληθούν σε βάρος 

βραδύτερα αναπτυσσόμενων 
ειδών 

L 

3 

Αύξηση 
συγκέντρωσης CO2, 

αλλαγές στα επίπεδα 
θερμοκρασίας και 

βροχόπτωσης 

Απειλή 

Αλλαγές στον εδαφικό οργανικό 
άνθρακα, τα επίπεδα θρεπτικών 

και την διαθεσιμότητα νερού 
που έχουν επιπτώσεις στη 

λειτουργία του οικοσυστήματος 

M 

4 

Ξηρασία/ διαδοχικά 
φαινόμενα ξηρασίας 
λόγω αλλαγών στην 

ετήσια, εποχική ή 
ακραία βροχόπτωση 

Απειλή 

Σοβαρή καταστροφή σε δένδρα, 
συστάδες και μαρασμένα 

δένδρα; τα δένδρα είναι πιο 
ευάλωτα σε ασθένειες και 

προσβολές από παράσιτα και 
παθογόνα 

H 

5 

Συνθήκες ξηρασίας 
λόγω αλλαγών στο 

πρότυπο 
βροχοπτώσεων, 

αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας και 

του ανέμου 

Απειλή 

Αυξημένος κίνδυνος για 
πυρκαγιές. Καταστροφή 

δένδρων; Αυξημένη τρωτότητα 
δένδρων σε προσβολή από 
έντομα; Κίνδυνος εδαφικής 

διάβρωσης 

H 

6 
Μειωμένη 

χιονόπτωση 
Ουδέτερη επίπτωση 

Μείωση καταστροφής από το 
χιόνι (αν και το εναπομείναν 

χιόνι ίσως να είναι "υγρότερο" 
και να προκαλέσει περισσότερη 

καταστροφή) 

M 

7 
Μείωση θερινής 

βροχόπτωσης 
Απειλή 

Ξηρασία κατά την περίοδο της 
ξυλώδους ανάπτυξης - μειωμένη 

ανάπτυξη των δένδρων 
H 

8 
Εαρινή και θερινή 

ξηρασία 
Απειλή 

Μειωμένη δενδρική αύξηση - 
Απειλή πρόσφατα φυτεμένων 

δένδρων 
H 

9 
Μείωση θερινής 

βροχόπτωσης 
Απειλή 

Περιορισμός του τρέχοντος 
εύρους δενδρωδών ειδών που 
μπορούν να αναπτυχθούν σε 

ξηρά εδάφη 

M 

10 

Μειωμένη εδαφική 
υγρασία λόγω 

ακραίων καιρικών 
φαινομένων 

Απειλή 
Αλλαγές στην καταλληλότητα 

ειδών 
M 
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α/α 
Κλιματικοί 

παράγοντες 
Απειλές/Ευκαιρίες 

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

(βροχόπτωση και 
θερμοκρασία) 

11 

Αύξηση συχνότητας 
επεισοδίων υψηλών 

ή ακραίων 
θερμοκρασιών / 

ιδιαίτερα ξηρασιών) 

Απειλή 

Αυξημένος κίνδυνος παρασίτων 
και παθογόνων που προκαλούν 

αδυναμία, καταστροφή και 
αφανισμό δένδρων 

H 

12 

Περισσότερα ακραία 
καιρικά φαινόμενα 
(βροχόπτωση και 

θερμοκρασία) 

Απειλή 
Μετατόπιση δενδρωδών ειδών / 
απώλεια γηγενών και ενδημικών 

δενδρωδών ειδών 
L 

13 

Αλλαγές σε 
θερμοκρασία, 

βροχόπτωση και 
συχνότητα ακραίων 

φαινομένων 
ξηρασίας 

Απειλή 
Απώλεια βιοποικιλότητας και 

ενδιαιτημάτων; Πιθανή απειλή 
σε σημαντικά δασικά είδη 

M 

14 

Αλλαγές σε 
θερμοκρασία και 

βροχόπτωση, ακραία 
καιρικά φαινόμενα 

Απειλή 
Αύξηση ζιζανίων και εισβλητικών 

ειδών. Αλλαγές στον 
ανταγωνισμό με γηγενή είδη 

M 

15 
Αύξηση μέσης 

χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Απειλή 

Οι απαιτήσεις χειμερινής 
διαστρωμάτωσης για άνθηση ή 

φύτρωση σπερμάτων δεν 
πληρούνται. Μειωμένη φυσική 

αναγέννηση 

L 

16 
Υψηλότερες 

θερμοκρασίες 
νωρίτερα την άνοιξη 

Απειλή 

Νωρίτερη έκπτυξη ανθοφόρων 
οφθαλμών που οδηγεί σε 

αυξημένη καταστροφή από τους 
όψιμους παγετούς. Μειωμένη 
παραγωγή υψηλής ποιότητας 

ξυλείας; Καταστροφή 
καλλιεργειών 

L 

17 
Αύξηση μέσης 

χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Ευκαιρία 

Μείωση της καταστροφής από το 
ψύχος του χειμώνα (αν και η 

μειωμένη σκλήρυνση θα 
μπορούσε να αντιστρέψει αυτό 

το πλεονέκτημα) 

L 

18 
Αύξηση μέσης 

χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Απειλή 
Αύξηση στην καθυστερημένη ή 

ημιτελή χειμερινή ψύξη 
L 

19 

Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας; 

Αυξημένη εαρινή και 
θερινή βροχόπτωση 

Απειλή 
Αύξηση παράσιτων, ασθενειών, 

και παθογόνων. Καταστροφή 
δένδρων 

H 

20 
Αύξηση μέσων 
θερμοκρασιών 

Απειλή 
Αύξηση εισβλητικής χλωρίδας 

και πανίδας. 
Απώλεια/καταστροφή δένδρων 

H 
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α/α 
Κλιματικοί 

παράγοντες 
Απειλές/Ευκαιρίες 

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

21 
Αύξηση θερινών 
θερμοκρασιών 

Ευκαιρία Αυξημένος τουρισμός M 

22 
Αλλαγές στα ακραία 
φαινόμενα ανέμου 

Απειλή 

Καταστροφική ρίψη ανέμου. 
Μειωμένη παροχή υψηλής 

ποιότητας ξυλείας; Απώλεια 
περιοχών ψυχαγωγίας; Απώλεια 

ενδιαιτημάτων 

M 

23 
Αύξηση φαινομένων 

θύελλας 
Απειλή 

Καταστροφές που προκαλούνται 
από κεραυνούς. Απώλεια 

ώριμων δασών 
M 

24 
Αύξηση ακραίων 
φαινομένων (πχ 

ξηρασία) 
Απειλή 

Εδαφική διάβρωση και 
ερημοποίηση 

H 

 

 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

       137 

9.3 Παράρτημα 3. Βαθμολογία Καταλόγου 1   

9.3.1 Βαθμολόγηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ΤΟ του Παραρτήματος Ι των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής 

Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Παράκτια και αλοφυτικά οικοσυστήματα 

Τύποι οικοτόπων 

1
1

1
0

 

1
1

2
0

*
 

1
1

3
0

 

1
1

5
0

*
 

1
1

6
0

 

1
1

7
0

 

1
1

8
0

 

1
2

1
0

 

1
2

4
0

 

1
3

1
0

 

1
4

1
0

 

1
4

2
0

 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Τ,Ρ,ΡΕΤ   2 2    1     

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

2 
είδη που δεν μπορούν να βρουν 

κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Τ,Ρ, PET,άνεμος,CO2 2       1     

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

3 
αλλαγές στην κατανομή των 

ειδών προτεραιότητας 
Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 2 2 2 2    1     

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

4 
έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ 
του κύκλου αναπαραγωγής των 

ειδών και της πηγής τροφής τους 
μηνιαία T, μηνιαία P             

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

5 
αλλαγή στον κύκλο ζωής των 

ειδών (πχ έντομα) 
μηνιαία T, μηνιαία P 3 3           

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

6 
αλλαγές στα πρότυπα 

μετανάστευσης των ειδών 
(ορνιθοπανίδα)  

μηνιαία T, μηνιαία P   2 2         

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά είδη Tmin, D  2  3      2 2 2 

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες Tmin, D 2 2   3 3       
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Παράκτια και αλοφυτικά οικοσυστήματα 

Τύποι οικοτόπων 

1
1

1
0

 

1
1

2
0

*
 

1
1

3
0

 

1
1

5
0

*
 

1
1

6
0

 

1
1

7
0

 

1
1

8
0

 

1
2

1
0

 

1
2

4
0

 

1
3

1
0

 

1
4

1
0

 

1
4

2
0

 

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

9 
αυξημένος κίνδυνος από νέα 

παθογόνα Tmin, D     2 2       

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

10 
τα ευρύοικα είδη ευνοούνται σε 

σχέση με τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

CO2, Τ, Ρ 2 3           

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

11 
αλλαγές στον ανταγωνισμό 

μεταξύ των  C3 και C4 φυτών CO2, Τ, Ρ         2    

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

12 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

λόγω διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

CO2, Τ, Ρ     3 3       

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

13 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ τροφικών επιπέδων  CO2, Τ, Ρ     2 2       

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

14 
αλλαγές στη γενετική ποικιλότητα 

CO2, Τ, Ρ             

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

15 
επιπτώσεις λόγω της μεταβολής 

προσφοράς θρεπτικών  CO2, Τ, Ρ 2 2         2 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

16 
παράκτια εξέλιξη που επιδρά στα 
έλη και στις διαπαλιρροϊκές ζώνες 

κλπ. 
ΑΣΘ, κύμα   2 2 2 2  2 1 2 2 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

17 
αποξήρανση ποταμών 

P             
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Παράκτια και αλοφυτικά οικοσυστήματα 

Τύποι οικοτόπων 

1
1

1
0

 

1
1
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0

*
 

1
1

3
0

 

1
1
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0
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1
1
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0
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1

7
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1
1
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0

 

1
2
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0

 

1
3

1
0

 

1
4

1
0

 

1
4

2
0

 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

18 
αυξημένη θερμοκρασία νερού και 

διαστρωμάτωση των υδάτινων 
σωμάτων 

Τ 2 2           

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

19 
μικρότερη χιονοκάλυψη στα 

ορεινά Τ             

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

20 
επιπτώσεις υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και παράκτιες 
κοινότητες 

ΑΣΘ   2 2         

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

21 
αυξημένα ελλείμματα εδαφικής 

υγρασίας και μαρασμός Τ,Ρ,ΡΕΤ   2 2      2 2 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

22 
αυξημένη εδαφική διάβρωση 

Τ,Ρ,ΡΕΤ        2  2 2 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

23 
θνησιμότητα δένδρων από 

κεραυνούς 
Κεραυνοί             

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

24 
ακραία φαινόμενα ξηρασίας 

P,T   2 2      2 2 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

25 
απώλεια οικολογικού θώκου 

Τ,Ρ, PET,Rhu   2 2         

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

26 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Τ,Ρ,ΡΕΤ             

Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

27 
αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
Τ,Ρ, CO2  1 2 2         

Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

28 
αλλαγές στον εδαφικό οργανικό 

άνθρακα 
Τ,Ρ, CO2             
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Παράκτια και αλοφυτικά οικοσυστήματα 

Τύποι οικοτόπων 

1
1

1
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1
1
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1
1
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1
1
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1
1
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1
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1
0

 

1
4

1
0

 

1
4

2
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Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

29 
ταχύτερη αποσύνθεση και 

ανακύκλωση θρεπτικών 
Τ,Ρ, CO2             

Αλλαγές στις οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

30 
αλλαγές στη δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβίων 
Τ,Ρ, CO2             

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

31 
εντατικοποίηση καλλιεργειών  

Τ,Ρ,ΡΕΤ   2 2         

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

32 
εγκατάλειψη καλλιεργειών 

Τ,Ρ,ΡΕΤ             

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

33 
αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης 
των υδάτων και ευτροφισμός 

P,T  2           

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

34 
επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, O3) 
Τ,Ρ             

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης  

35 
αυξημένη  ανθρωπογενής ζήτηση 

ύδατος 
Τ,Ρ, PET   2 2         
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
παράκτιες και εσωτερικές 

αμμοθίνες 
οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων 

Τύποι οικοτόπων 

2
1

1
0

 

2
2
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2
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0
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2
2
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3
2

6
0

 

3
2

9
0

 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 1  3       

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

2 
είδη που δεν μπορούν να βρουν 

κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Τ,Ρ, PET,άνεμος,CO2 1  3    2   

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

3 
αλλαγές στην κατανομή των 

ειδών προτεραιότητας 
Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 1  3       

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

4 
έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ 
του κύκλου αναπαραγωγής των 

ειδών και της πηγής τροφής τους 
μηνιαία T, μηνιαία P          

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

5 
αλλαγή στον κύκλο ζωής των 

ειδών (πχ έντομα) 
μηνιαία T, μηνιαία P          

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

6 
αλλαγές στα πρότυπα 

μετανάστευσης των ειδών 
(ορνιθοπανίδα) 

μηνιαία T, μηνιαία P          

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά είδη 
Tmin, D      2    

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
Tmin, D          

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

9 
αυξημένος κίνδυνος από νέα 

παθογόνα 
Tmin, D          
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
παράκτιες και εσωτερικές 

αμμοθίνες 
οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων 

Τύποι οικοτόπων 

2
1

1
0

 

2
2

4
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2
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0
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2
2
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3
2
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0

 

3
2

9
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Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

10 
τα ευρύοικα είδη ευνοούνται σε 

σχέση με τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

CO2, Τ, Ρ       2   

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

11 
αλλαγές στον ανταγωνισμό 

μεταξύ των  C3 και C4 φυτών 
CO2, Τ, Ρ          

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

12 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

λόγω διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

CO2, Τ, Ρ          

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

13 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ τροφικών επιπέδων 
CO2, Τ, Ρ          

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

14 
αλλαγές στη γενετική 

ποικιλότητα 
CO2, Τ, Ρ          

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

15 
επιπτώσεις λόγω της μεταβολής 

προσφοράς θρεπτικών 
CO2, Τ, Ρ 2 2 2 2 2     

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

16 
παράκτια εξέλιξη που επιδρά στα 

έλη και στις διαπαλιρροϊκές 
ζώνες κλπ. 

ΑΣΘ, κύμα 2 2 2 2 2     

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

17 αποξήρανση ποταμών P      2  3 3 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

18 
αυξημένη θερμοκρασία νερού 

και διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

Τ      2    
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
παράκτιες και εσωτερικές 

αμμοθίνες 
οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων 

Τύποι οικοτόπων 

2
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Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

19 
μικρότερη χιονοκάλυψη στα 

ορεινά 
Τ          

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

20 
επιπτώσεις υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και παράκτιες 
κοινότητες 

ΑΣΘ      2 2 2 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

21 
αυξημένα ελλείμματα εδαφικής 

υγρασίας και μαρασμός 
Τ,Ρ,ΡΕΤ       3   

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

22 αυξημένη εδαφική διάβρωση Τ,Ρ,ΡΕΤ 3 3 3 3 3     

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

23 
θνησιμότητα δένδρων από 

κεραυνούς 
Κεραυνοί          

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

24 ακραία φαινόμενα ξηρασίας P,T       3   

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

25 απώλεια οικολογικού θώκου Τ,Ρ, PET,Rhu          

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

26 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Τ,Ρ,ΡΕΤ          

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

27 
αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
Τ,Ρ, CO2 1 1 1 1 1     

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

28 
αλλαγές στον εδαφικό οργανικό 

άνθρακα 
Τ,Ρ, CO2          
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
παράκτιες και εσωτερικές 

αμμοθίνες 
οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων 

Τύποι οικοτόπων 

2
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Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

29 
ταχύτερη αποσύνθεση και 

ανακύκλωση θρεπτικών 
Τ,Ρ, CO2          

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

30 
αλλαγές στη δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβίων 
Τ,Ρ, CO2          

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

31 εντατικοποίηση καλλιεργειών Τ,Ρ,ΡΕΤ       2   

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

32 εγκατάλειψη καλλιεργειών Τ,Ρ,ΡΕΤ          

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

33 
αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης 
των υδάτων και ευτροφισμός 

P,T          

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

34 
επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, O3) 
Τ,Ρ      1 1 1 1 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

35 
αυξημένη  ανθρωπογενής ζήτηση 

ύδατος 
Τ,Ρ, PET          
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Τύποι οικοτόπων 

5
2

1
0

 

5
3

3
0

 

5
4

2
0

 

6
2

2
0

*
 

8
2

1
0

 

8
3

3
0

 

9
2

C
0

 

9
2

D
0

 

9
3

2
0

 

9
5

4
0

 

- 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 2         2  

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

2 
είδη που δεν μπορούν να βρουν 

κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Τ,Ρ, PET,άνεμος,CO2 2   2 2     2 2 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

3 
αλλαγές στην κατανομή των 

ειδών προτεραιότητας 
Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 1           

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

4 
έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ 
του κύκλου αναπαραγωγής των 

ειδών και της πηγής τροφής τους 
μηνιαία T, μηνιαία P   2         

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

5 
αλλαγή στον κύκλο ζωής των 

ειδών (πχ έντομα) 
μηνιαία T, μηνιαία P          2  

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

6 
αλλαγές στα πρότυπα 

μετανάστευσης των ειδών 
(ορνιθοπανίδα) 

μηνιαία T, μηνιαία P            

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά είδη 
Tmin, D  2     2 2 2 2  

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
Tmin, D  2       2 2  
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Αλλαγές λόγω παθογόνων, 
ασθενειών και εισβλητικών 
ειδών 

9 
αυξημένος κίνδυνος από νέα 

παθογόνα 
Tmin, D          2  

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

10 
τα ευρύοικα είδη ευνοούνται σε 

σχέση με τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

CO2, Τ, Ρ 2           

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

11 
αλλαγές στον ανταγωνισμό 

μεταξύ των  C3 και C4 φυτών 
CO2, Τ, Ρ            

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

12 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

λόγω διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

CO2, Τ, Ρ 2           

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

13 
αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ τροφικών επιπέδων 
CO2, Τ, Ρ            

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

14 
αλλαγές στη γενετική 

ποικιλότητα 
CO2, Τ, Ρ   2  3     2  

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και στη 
δομή της κοινότητας 

15 
επιπτώσεις λόγω της μεταβολής 

προσφοράς θρεπτικών 
CO2, Τ, Ρ 1           

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

16 
παράκτια εξέλιξη που επιδρά στα 

έλη και στις διαπαλιρροϊκές 
ζώνες κλπ. 

ΑΣΘ, κύμα 2           

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

17 αποξήρανση ποταμών P       3 2    



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

       147 

Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

18 
αυξημένη θερμοκρασία νερού 

και διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

Τ            

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

19 
μικρότερη χιονοκάλυψη στα 

ορεινά 
Τ     2       

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

20 
επιπτώσεις υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και παράκτιες 
κοινότητες 

ΑΣΘ            

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

21 
αυξημένα ελλείμματα εδαφικής 

υγρασίας και μαρασμός 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 2           

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 
στα ενδιαιτήματα 

22 αυξημένη εδαφική διάβρωση Τ,Ρ,ΡΕΤ 1    2       

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

23 
θνησιμότητα δένδρων από 

κεραυνούς 
Κεραυνοί       1 1 1 1  

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

24 ακραία φαινόμενα ξηρασίας P,T 2  2    2 2 1 1  

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

25 απώλεια οικολογικού θώκου Τ,Ρ, PET,Rhu 2    3     2 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων λόγω 
ακραίων γεγονότων 

26 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 3 1 1       2  

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

27 
αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
Τ,Ρ, CO2 1   1      1  

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

28 
αλλαγές στον εδαφικό οργανικό 

άνθρακα 
Τ,Ρ, CO2    2        
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

29 
ταχύτερη αποσύνθεση και 

ανακύκλωση θρεπτικών 
Τ,Ρ, CO2    1        

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 
διεργασίες/λειτουργίες 

30 
αλλαγές στη δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβίων 
Τ,Ρ, CO2       2  2 2 2 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

31 εντατικοποίηση καλλιεργειών Τ,Ρ,ΡΕΤ   2 2       3 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

32 εγκατάλειψη καλλιεργειών Τ,Ρ,ΡΕΤ           3 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

33 
αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης 
των υδάτων και ευτροφισμός 

P,T            

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

34 
επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, O3) 
Τ,Ρ            

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

35 
αυξημένη  ανθρωπογενής ζήτηση 

ύδατος 
Τ,Ρ, PET       2     

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

       149 

9.3.2 Βαθμολόγηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Αττικής 

Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
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Γεωγραφική 
Μετατόπιση Ειδών 

1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

Γεωγραφική 
Μετατόπιση Ειδών 

2 
είδη που δεν μπορούν να 

βρουν κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Τ,Ρ, 
PET,άνεμος,CO2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Γεωγραφική 
Μετατόπιση Ειδών 

3 
αλλαγές στην κατανομή 

των ειδών 
προτεραιότητας 

Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 2 1 0 1 0 0 0 0 2 

Εποχιακές Μεταβολές 
και Αλλαγές στη 

φαινολογία 
4 

έλλειψη συγχρονισμού 
μεταξύ του κύκλου 
αναπαραγωγής των 
ειδών και της πηγής 

τροφής τους 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Εποχιακές Μεταβολές 
και Αλλαγές στη 

φαινολογία 
5 

αλλαγή στον κύκλο ζωής 
των ειδών (πχ έντομα) 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Εποχιακές Μεταβολές 
και Αλλαγές στη 

φαινολογία 
6 

αλλαγές στα πρότυπα 
μετανάστευσης των 

ειδών (ορνιθοπανίδα) 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
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Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, 

ασθενειών και 
εισβλητικών ειδών 

7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά 
είδη 

Tmin, D 2 0 1 1 0 0 2 0 2 

Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, 

ασθενειών και 
εισβλητικών ειδών 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
Tmin, D 2 0 0 1 0 0 1 0 2 

Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, 

ασθενειών και 
εισβλητικών ειδών 

9 
αυξημένος κίνδυνος από 

νέα παθογόνα 
Tmin, D 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

10 

τα ευρύοικα είδη 
ευνοούνται σε σχέση με 

τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

CO2, Τ, Ρ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

11 
αλλαγές στον 

ανταγωνισμό μεταξύ των  
C3 και C4 φυτών 

CO2, Τ, Ρ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
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Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

12 

αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις λόγω 
διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

CO2, Τ, Ρ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

13 
αλλαγές στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τροφικών επιπέδων 

CO2, Τ, Ρ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

14 
αλλαγές στη γενετική 

ποικιλότητα 
CO2, Τ, Ρ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της 
κοινότητας 

15 
επιπτώσεις λόγω της 

μεταβολής προσφοράς 
θρεπτικών 

CO2, Τ, Ρ 2 2 0 1 0 0 0 0 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

16 

παράκτια εξέλιξη που 
επιδρά στα έλη και στις 
διαπαλιρροϊκές ζώνες 

κλπ. 

ΑΣΘ, κύμα 3 2 0 1 0 0 0 0 3 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
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Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

17 αποξήρανση ποταμών P 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

18 

αυξημένη θερμοκρασία 
νερού και 

διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

Τ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

19 
μικρότερη χιονοκάλυψη 

στα ορεινά 
Τ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

20 

επιπτώσεις 
υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και 
παράκτιες κοινότητες 

ΑΣΘ 1 0 2 0 0 0 0 0 2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

21 
αυξημένα ελλείμματα 

εδαφικής υγρασίας και 
μαρασμός 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 2 0 1 1 0 0 0 0 2 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 

Π
α

ρ
ά

κτ
ια

 κ
α

ι 
α

λο
φ

υ
τι

κά
 

ο
ικ

ο
σ

υ
σ

τή
μ

α
τα

 

π
α

ρ
ά

κτ
ιε

ς 
κα

ι 
εσ

ω
τε

ρ
ικ

ές
 

α
μ

μ
ο

θ
ίν

ες
 

ο
ικ

ο
σ

υ
σ

τή
μ

α
τα

 ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ώ
ν 

υ
δ

ά
τω

ν 

σ
κλ

η
ρ

ο
φ

υ
λλ

ικ
ο

ί 
θ

α
μ

νώ
νε

ς 

κα
ι 

m
a

to
rr

a
ls

 

Λ
ιβ

ά
δ

ια
 

β
ρ

α
χώ

δ
η

 ο
ικ

ο
σ

υ
σ

τή
μ

α
τα

 κ
α

ι 

σ
π

ή
λα

ια
 

δ
ά

σ
η

 

α
γρ

ο
ο

ικ
ο

σ
υ

σ
τή

μ
α

τα
 

Συ
νο

λι
κή

 β
α

θ
μ

ο
λο

γί
α

 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές 

αλλαγές στα 
ενδιαιτήματα 

22 
αυξημένη εδαφική 

διάβρωση 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 2 2 0 1 0 1 0 0 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων 

γεγονότων 
23 

θνησιμότητα δένδρων 
από κεραυνούς 

Κεραυνοί 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων 

γεγονότων 
24 

ακραία φαινόμενα 
ξηρασίας 

P,T 2 0 1 1 0 0 2 0 2 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων 

γεγονότων 
25 

απώλεια οικολογικού 
θώκου 

Τ,Ρ, PET,Rhu 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων 

γεγονότων 
26 

Αυξημένος κίνδυνος από 
πυρκαγιές 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
27 

αλλαγές στην πρωτογενή 
παραγωγικότητα 

Τ,Ρ, CO2 1 2 0 1 1 0 1 0 2 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
28 

αλλαγές στον εδαφικό 
οργανικό άνθρακα 

Τ,Ρ, CO2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
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Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
29 

ταχύτερη αποσύνθεση 
και ανακύκλωση 

θρεπτικών 
Τ,Ρ, CO2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
30 

αλλαγές στη 
δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβίων 
Τ,Ρ, CO2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Έμμεσες επιπτώσεις 
λόγω αλλαγών 
χρήσεων γης 

31 
εντατικοποίηση 

καλλιεργειών 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

Έμμεσες επιπτώσεις 
λόγω αλλαγών 
χρήσεων γης 

32 
εγκατάλειψη 
καλλιεργειών 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Έμμεσες επιπτώσεις 
λόγω αλλαγών 
χρήσεων γης 

33 
αυξημένος κίνδυνος 

ρύπανσης των υδάτων 
και ευτροφισμός 

P,T 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Έμμεσες επιπτώσεις 
λόγω αλλαγών 
χρήσεων γης 

34 

επιπτώσεις στην 
ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, 
O3) 

Τ,Ρ 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Έμμεσες επιπτώσεις 
λόγω αλλαγών 
χρήσεων γης 

35 
αυξημένη  

ανθρωπογενής ζήτηση 
ύδατος 

Τ,Ρ, PET 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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9.3.3 Βαθμολόγηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις οικοσυστημικές λειτουργίες 

αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 

Παράκτια και 
αλοφυτικά 

οικοσυστήματα 

παράκτιες και 
εσωτερικές 
αμμοθίνες 

οικοσυστήματα 
εσωτερικών 

υδάτων 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 
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συνέπειες 
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1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2,33 

2 
είδη που δεν μπορούν να 

βρουν κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 NA 2 NA 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2,33 

3 
αλλαγές στην κατανομή 

των ειδών 
προτεραιότητας 

1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

4 

έλλειψη συγχρονισμού 
μεταξύ του κύκλου 
αναπαραγωγής των 
ειδών και της πηγής 

τροφής τους 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

5 
αλλαγή στον κύκλο ζωής 

των ειδών (πχ έντομα) 
1 1 1 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

6 
αλλαγές στα πρότυπα 
μετανάστευσης των 

ειδών (ορνιθοπανίδα) 
1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2,00 
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αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 

Παράκτια και 
αλοφυτικά 

οικοσυστήματα 

παράκτιες και 
εσωτερικές 
αμμοθίνες 

οικοσυστήματα 
εσωτερικών 

υδάτων 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
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7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά 
είδη 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,00 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2,00 

9 
αυξημένος κίνδυνος από 

νέα παθογόνα 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2,00 

10 

τα ευρύοικα είδη 
ευνοούνται σε σχέση με 

τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2,00 

11 
αλλαγές στον 

ανταγωνισμό μεταξύ των  
C3 και C4 φυτών 

1 1 1 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 NA NA NA NA NA NA 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 1,00 

12 

αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις λόγω 
διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 2,00 

13 
αλλαγές στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τροφικών επιπέδων 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 2,00 
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αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 

Παράκτια και 
αλοφυτικά 

οικοσυστήματα 

παράκτιες και 
εσωτερικές 
αμμοθίνες 

οικοσυστήματα 
εσωτερικών 

υδάτων 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 
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14 
αλλαγές στη γενετική 

ποικιλότητα 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 NA 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2,00 

15 
επιπτώσεις λόγω της 

μεταβολής προσφοράς 
θρεπτικών 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2,00 

16 

παράκτια εξέλιξη που 
επιδρά στα έλη και στις 
διαπαλιρροϊκές ζώνες 

κλπ. 

2 2 2 2 2 2 NA NA NA NA NA NA 1 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 2 2 2,00 

17 αποξήρανση ποταμών 2 2 2 NA NA NA 3 3 3 NA NA NA 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2,00 

18 

αυξημένη θερμοκρασία 
νερού και 

διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 NA NA NA 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2,00 

19 
μικρότερη χιονοκάλυψη 

στα ορεινά 
NA ΝΑ ΝΑ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 3 2 NA 2 NA 2 2 2 NA NA NA 2 3 2 2,33 

20 

επιπτώσεις 
υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και 
παράκτιες κοινότητες 

3 2 3 3 3 3 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 3 3 3,00 
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αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 

Παράκτια και 
αλοφυτικά 

οικοσυστήματα 

παράκτιες και 
εσωτερικές 
αμμοθίνες 

οικοσυστήματα 
εσωτερικών 

υδάτων 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Συνολικές 
συνέπειες 
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Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Σύ
νο

λο
 

21 
αυξημένα ελλείμματα 

εδαφικής υγρασίας και 
μαρασμός 

3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3,00 

22 
αυξημένη εδαφική 

διάβρωση 
2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 NA 2 NA 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2,33 

23 
θνησιμότητα δένδρων 

από κεραυνούς 
NA ΝΑ ΝΑ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 1,00 

24 
ακραία φαινόμενα 

ξηρασίας 
3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3,00 

25 
απώλεια οικολογικού 

θώκου 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 NA 1 NA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,00 

26 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
ΝΑ ΝΑ ΝΑ NA NA NA NA NA NA 2 2 2 1 1 1 NA 1 NA 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,00 

27 
αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

28 
αλλαγές στον εδαφικό 

οργανικό άνθρακα 
NA ΝΑ ΝΑ NA NA NA NA NA NA 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 NA NA NA 2 2 2 2,00 

29 
ταχύτερη αποσύνθεση 

και ανακύκλωση 
θρεπτικών 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2,00 
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αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 

Παράκτια και 
αλοφυτικά 

οικοσυστήματα 

παράκτιες και 
εσωτερικές 
αμμοθίνες 

οικοσυστήματα 
εσωτερικών 

υδάτων 

σκληροφυλλικοί 
θαμνώνες και 

matorrals 
Λιβάδια 

βραχώδη 
οικοσυστήματα 

και σπήλαια 
δάση αγροοικ/τα 

Συνολικές 
συνέπειες 
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30 
αλλαγές στη 

δραστηριότητα των 
εδαφικών μικροβίων 

ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2,00 

31 
εντατικοποίηση 

καλλιεργειών 
2 2 2 NA NA NA 2 2 2 1 1 1 2 2 2 NA NA NA 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2,00 

32 
εγκατάλειψη 
καλλιεργειών 

ΝΑ ΝΑ ΝΑ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 2 2 2 2 2 2,00 

33 
αυξημένος κίνδυνος 

ρύπανσης των υδάτων 
και ευτροφισμός 

3 3 3 NA NA NA 3 3 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 1 3 3 3 3,00 

34 

επιπτώσεις στην 
ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, 
O3) 

ΝΑ ΝΑ ΝΑ NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 1,00 

35 
αυξημένη  

ανθρωπογενής ζήτηση 
ύδατος 

3 2 2 NA NA NA 3 3 3 1 1 1 1 1 1 NA NA NA 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2,00 
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9.3.4 Συνολική βαθμολογία Καταλόγου 1 

Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Βαθμολογία 

βιοποικιλότητας 

Βαθμολογία 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων γεγονότων 

26 
Αυξημένος κίνδυνος από 

πυρκαγιές 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 2 2,00 3 3 66,7 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

1 
είδη που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 2,33 3 3 55,6 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

2 
είδη που δεν μπορούν να 

βρουν κατάλληλο 
μικροκλίμα/ενδιαιτήματα 

Τ,Ρ, 
PET,άνεμος,CO2 

2 2,33 3 2 48,1 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
16 

παράκτια εξέλιξη που 
επιδρά στα έλη και στις 
διαπαλιρροϊκές ζώνες 

κλπ 

ΑΣΘ, κύμα 2 2,00 3 2 44,4 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
21 

αυξημένα ελλείμματα 
εδαφικής υγρασίας και 

μαρασμός 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 3,00 3 2 44,4 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
22 

αυξημένη εδαφική 
διάβρωση 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 2,33 3 2 37,0 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
27 

αλλαγές στην πρωτογενή 
παραγωγικότητα 

Τ,Ρ, CO2 1 2,00 3 2 33,3 

Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, ασθενειών 
και εισβλητικών ειδών 

7 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

παθογόνα και εισβλητικά 
είδη 

Tmin, D 1 2,00 3 2 33,3 

Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, ασθενειών 
και εισβλητικών ειδών 

8 
αυξημένοι κίνδυνοι από 

ασθένειες 
Tmin, D 1 2,00 2 3 33,3 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Βαθμολογία 

βιοποικιλότητας 

Βαθμολογία 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

Γεωγραφική Μετατόπιση 
Ειδών 

3 
αλλαγές στην κατανομή 

των ειδών 
προτεραιότητας 

Τ,Ρ,ΡΕΤ, ΑΣΘ 1 2,00 2 2 22,2 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

31 
εντατικοποίηση 

καλλιεργειών 
Τ,Ρ,ΡΕΤ 1 2,00 2 2 22,2 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων γεγονότων 

24 
ακραία φαινόμενα 

ξηρασίας 
P,T 1 3,00 3 1 22,2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
17 αποξήρανση ποταμών P 1 2,00 2 2 22,2 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

33 
αυξημένος κίνδυνος 

ρύπανσης των υδάτων 
και ευτροφισμός 

P,T 3 3,00 1 2 22,2 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
20 

επιπτώσεις 
υφαλμύρινσης σε 

αλοφυτικές και 
παράκτιες κοινότητες 

ΑΣΘ 1 3,00 1 2 14,8 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων γεγονότων 

25 
απώλεια οικολογικού 

θώκου 
Τ,Ρ, PET,Rhu 2 2,00 2 1 14,8 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

35 
αυξημένη  

ανθρωπογενής ζήτηση 
ύδατος 

Τ,Ρ, PET 2 2,00 1 2 14,8 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
10 

τα ευρύοικα είδη 
ευνοούνται σε σχέση με 

τα στενόοικα (πχ 
διαταραχόφιλα είδη) 

CO2, Τ, Ρ 2 2,00 2 1 14,8 

Αλλαγές λόγω 
παθογόνων, ασθενειών 
και εισβλητικών ειδών 

9 
αυξημένος κίνδυνος από 

νέα παθογόνα 
Tmin, D 2 2,00 1 2 14,8 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Βαθμολογία 

βιοποικιλότητας 

Βαθμολογία 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

32 
εγκατάλειψη 
καλλιεργειών 

Τ,Ρ,ΡΕΤ 2 2,00 1 2 14,8 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
19 

μικρότερη χιονοκάλυψη 
στα ορεινά 

Τ 1 2,33 1 2 12,3 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
15 

επιπτώσεις λόγω της 
μεταβολής προσφοράς 

θρεπτικών 
CO2, Τ, Ρ 1 2,00 2 1 11,1 

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

6 
αλλαγές στα πρότυπα 
μετανάστευσης των 

ειδών (ορνιθοπανίδα) 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

1 2,00 1 2 11,1 

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

4 

έλλειψη συγχρονισμού 
μεταξύ του κύκλου 
αναπαραγωγής των 
ειδών και της πηγής 

τροφής τους 

μηνιαία T, 
μηνιαία P 

2 2,00 1 1 7,4 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
28 

αλλαγές στον εδαφικό 
οργανικό άνθρακα 

Τ,Ρ, CO2 2 2,00 1 1 7,4 

Έμμεσες επιπτώσεις λόγω 
αλλαγών χρήσεων γης 

34 

επιπτώσεις στην 
ατμοσφαιρική 

εναπόθεση (πχ N, SO2, 
O3) 

Τ,Ρ 1 1,00 2 1 7,4 

Εποχιακές Μεταβολές και 
Αλλαγές στη φαινολογία 

5 
αλλαγή στον κύκλο ζωής 

των ειδών (πχ έντομα) 
μηνιαία T, 
μηνιαία P 

1 2,00 1 1 5,6 

Γεωμορφολογικές και 
υδροοικολογικές αλλαγές 

στα ενδιαιτήματα 
18 

αυξημένη θερμοκρασία 
νερού και 

διαστρωμάτωση των 
υδάτινων σωμάτων 

Τ 1 2,00 1 1 5,6 
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Ομάδα Επιπτώσεων αα 
Επιπτώσεις/Συνέπειες 

κλιματικής αλλαγής 
Κλιματική 

Παράμετρος 
Βαθμολογία 

βιοποικιλότητας 

Βαθμολογία 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
29 

ταχύτερη αποσύνθεση 
και ανακύκλωση 

θρεπτικών 
Τ,Ρ, CO2 1 2,00 1 1 5,6 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
12 

αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις λόγω 
διαφορών στο ρυθμό 
ανάπτυξης/επιβίωσης 

CO2, Τ, Ρ 1 2,00 1 1 5,6 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
13 

αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τροφικών επιπέδων 
CO2, Τ, Ρ 1 2,00 1 1 5,6 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
14 

αλλαγές στη γενετική 
ποικιλότητα 

CO2, Τ, Ρ 1 2,00 1 1 5,6 

Αλλαγές στις 
οικοσυστημικές 

διεργασίες/λειτουργίες 
30 

αλλαγές στη 
δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβίων 
Τ,Ρ, CO2 1 2,00 1 1 5,6 

Αλλαγές στις 
αλληλοεπιδράσεις και 

στη δομή της κοινότητας 
11 

αλλαγές στον 
ανταγωνισμό μεταξύ των  

C3 και C4 φυτών 
CO2, Τ, Ρ 2 1,00 1 1 5,6 

Όχληση ενδιαιτημάτων 
λόγω ακραίων γεγονότων 

23 
θνησιμότητα δένδρων 

από κεραυνούς 
Κεραυνοί 1 1,00 1 1 3,7 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 
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διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών είναι μία από τις 10 τομεακές 

εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 
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1.2 Επισκόπηση του Τομέα 

1.2.1 Αλιεία  

Ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος είναι ο πολυπληθέστερος αλιευτικός στόλος στην ΕΕ.  

Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών (14.123 σκάφη 

στις 31.12.2018) με μικρή χωρητικότητα και ισχύ μηχανών (66.748,11 GT, και 395.170,51 KW), που αλιεύουν 

παράκτια αποθέματα κατά μήκος της εκτεταμένης ακτογραμμής της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και των 

πολυάριθμων ελληνικών νησιών [1].  

Το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου (96,54%) αποτελείται από σκάφη που αλιεύουν με στατικά 

εργαλεία στην παράκτια ζώνη και η αλιεία είναι πολυειδική και πολυσυλλεκτική. Εκ των αλιευτικών σκαφών, 

μόνον τo 1,7% (239 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS) και στοχεύουν πελαγικά είδη, 

κυρίως γαύρο και σαρδέλα, ενώ το 1,8% (250 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με 

πόρτες (μηχανότρατα (OTB)) και στοχεύουν βενθικά είδη, κυρίως κουτσομούρες, μπαρμπούνια, 

μπακαλιάρους και καρκινοειδή. 

Τα μεγαλύτερα σκάφη διαθέτουν αγκιστρωτά εργαλεία (παραγάδια και πετονιές) και στοχεύουν σε μεγάλα 

μεταναστευτικά είδη, όπως για παράδειγμα ο τόνος και ο ξιφίας και δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις από την ακτή ή ακόμη και στα διεθνή ύδατα (πέραν των 6 ναυτικών μιλίων). 

Από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει μειωθεί σημαντικά, στα πλαίσια της 

εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως μέσω της εφαρμογής του μέτρου της 

οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με οικονομική ενίσχυση, από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα Αλιείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη (ολικού μήκους 

< 12m). 

Σύμφωνα με την Έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη του έτους 2018 της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός 

των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, μέσης και παράκτιας αλιείας, παρουσίασε μείωση 5,0% το 2018 σε 

σύγκριση με το 2017 στο σύνολο της Χώρας. Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας 

αλιείας μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ η αξία τους αυξήθηκε κατά 2,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017 (σύνολο 

Χώρας). Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες ήταν ο γαύρος και η σαρδέλα, τα οποία 

αντίστοιχα, καλύπτουν το 17,3% και το 16,2% του συνόλου των αλιευθεισών ποσοτήτων του έτους 2018 [2].  

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχή αλιείας για το έτος 2018. 

Στον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 6.384,4tn αποτελώντας το 

8,3% της συνολικής ποσότητας αλιευμάτων σε επίπεδο Χώρας, ενώ στον Αργολικό και τον Σαρωνικό κόλπο η 

ποσότητα ανήλθε για το 2018 σε 5.739,8tn (7,5% της συνολικής παραγωγής της Χώρας).  
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Εικόνα 1-1 Ποσότητα αλιευμάτων (σε τόνους), κατά περιοχή αλιείας για το έτος 2018, ΕΛΣΤΑΤ 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται διαχρονικά στοιχεία ποσοτήτων αλιευμάτων στις δύο περιοχές 

μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στην Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία διακρίνεται 

μικρή πτωτική τάση στις ποσότητες αλιευμάτων και στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος.  
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Εικόνα 1-2 Ποσότητα αλιευμάτων (σε τόνους) 2008-2018 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

1.2.2 Υδατοκαλλιέργεια 

Η εκτροφή ψαριών και οστρακοειδών, καθώς και η καλλιέργεια υδρόβιων φυτών, είναι από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς ειδών διατροφής, ο οποίος ήδη προμηθεύει τον πλανήτη με τη μισή ποσότητα των 

ψαριών που καταναλώνουμε. 

Στην Ευρώπη, η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 20% σχεδόν της ιχθυοπαραγωγής και απασχολεί 

άμεσα περίπου 85.000 άτομα. Ο κλάδος αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες, ή πολύ μικρές 

επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ 

είναι ονομαστός για την υψηλή ποιότητα και τη βιωσιμότητά του καθώς και για τα πρότυπα προστασίας του 

καταναλωτή που εφαρμόζει. 

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 58% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην ΕΕ. 

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα και με 

μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς αποτελούν έναν 

από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενώ επιπλέον συμβάλει στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας . σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, κυρίως νησιωτικές, γεγονός το 

οποίο συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια του 2019 (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, εφεξής ΣΕΘ), το 1980 μόλις το 2% της εγχώριας προσφοράς αλιευτικών 

προϊόντων προερχόταν από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 98% από την συλλεκτική αλιεία. Η 

αναλογία αυτή άρχισε να μεταβάλλεται ταχύτατα από το 1980 και μετά και σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία (2017) εκτιμάται ότι το 62% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προήλθε 

από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 38% από τη συλλεκτική αλιεία. 
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Σχήμα 1-1 Προσφορά αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα [6] 

Σύμφωνα την Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών έτους 2018 (Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ) συνολική 

παραγωγή εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας της Χώρας παρουσίασε αύξηση 

κατά 2,8% το έτος 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ η συνολική αξία μείωση κατά 1,8%. Συγκεκριμένα, το 2018 

η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 132.423,5 τόνους συνολικής αξίας 536.072,1 χιλ. ευρώ, έναντι 128.796,7 

τόνων συνολικής αξίας 545.977,1 χιλ. ευρώ το 2017.  

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων - καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα 

σε σύνολο Χώρας, είναι οι εξής: 

• Ψάρια: η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 3,8% το έτος 2018 σε σχέση με το 2017 και η αξία μείωση 

1,8%. Συγκεκριμένα, το 2018 εκτράφηκαν 110.239,6 τόνοι ψαριών συνολικής αξίας 526.732,9 χιλ. 

ευρώ, έναντι 106.230,0 τόνων ψαριών συνολικής αξίας 536.129,5 χιλ. ευρώ το 2017. 

• Οστρακοειδή & καρκινοειδή: η ποσότητα παρουσίασε μείωση 1,7% το 2018 σε σχέση με το 2017 και η 

αξία μείωση 5,7%. Συγκεκριμένα, το 2018 καλλιεργήθηκαν 22.088,0 τόνοι οστρακοειδών & 

καρκινοειδών συνολικής αξίας 8.218,9 χιλ. ευρώ, έναντι 22.462,3 τόνων οστρακοειδών & καρκινοειδών 

συνολικής αξίας 8.712,6 χιλ. ευρώ το 2017.  

• Υδρόβια Φυτά – Φύκη: η ποσότητα παρουσίασε μείωση 8,7% το 2018 σε σχέση με το 2017 και η αξία 

μείωση 3,0%. Συγκεκριμένα, το 2018 καλλιεργήθηκαν 93,8 τόνοι υδρόβιων φυτών – φυκών συνολικής 

αξίας 1.039,1 χιλ. ευρώ, έναντι 102,8 τόνων υδρόβιων φυτών – φυκών συνολικής αξίας 1.071,0 χιλ. 

ευρώ το 2017.  

• Αυγοτάραχο: η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 31,6% το 2018 σε σχέση με το 2017 και η αξία αύξηση 

26,8%. Συγκεκριμένα, το 2018 καλλιεργήθηκαν 2,1 τόνοι αυγοτάραχου συνολικής αξίας 81,2 χιλ. ευρώ, 

έναντι 1,6 τόνων αυγοτάραχου συνολικής αξίας 64,0 χιλ. ευρώ το 2017 
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Πίνακας 1-1 Ποσότητα και αξία των εκτρεφόμενων - καλλιεργούμενων ειδών (σύνολο Χώρας), 2014 - 2018 

Εκτρεφόμενα -Καλλιεργούμενα είδη 
2014 2015 2016 2017 218 

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

Γενικά σύνολο 104.481,3 443.342,3 108.032,1 477.503,9 123.332,2 525.667,0 128.796,7 545.977,1 132.423,5 536.072,1 

Ψάρια 87.761,0 436.072,3 89.334,9 469.968,0 99.997,8 516.660,8 106.230,0 536.129,5 110.239,6 526.732,9 

Κέφαλοι 263,5 609,7 251,0 628,3 314,7 651,5 197,6 489,4 344,9 550,7 

Λαβράκια 32.111,5 172.921,2 36.600,1 199.871,4 42.556,6 235.046,3 44.407,7 248.358,4 47.027,6 239.284, 

Μυλοκόπια 461,9 2.737,5 475,6 2.663,6 127,6 667,5 157,9 842,9 114,9 1 622,2 

Μυτάκια 530,3 2.778,0 202,0 1.125,3 144,6 839,1 143,4 918,1 55,0 341,7 

Πέστροφες 1.611,4 5.030,4 1.758,7 5.521,2 1.644,3 5.077,9 1.988,7 6.220,7 2.126,5 6.768,4 

Τσιπούρες 50.688,2 239.563,3 47.713,3 246.551,1 49.265,3 240.519,9 55.884,6 257.139,7 56.184,5 251.099,1 

Φαγκριά 711,3 4.705,2 781,6 4.918,1 3.041,2 16.570,5 1.280,2 8.334,1 2.178,2 14.714,3 

Χέλια 284,8 2.580,3 322,1 2.779,5 473,6 4.869,3 358,4 4.037,2 391,0 2.740,1 

Λοιπά Ψάρια 1.068,1 5.146,7 1.230,4 5.909,4 2.430,0 12.418,9 1.811,7 9.789,0 1.817,1 10.612,4 

Οστρακοειδή & Καρκινοειδή 16.701,2 6.378,0 18.680,2 6.889,1 23.321,0 8.480,4 22.462,3 8.712,6 22.088,0 8.218,9 

Μύδια 16.678,4 6.362,1 18.628,4 6.848,9 23.288,6 8.449,5 22.155,8 8.281,5 21.915,9 7.743,0 

Λοιπά 22,8 15,9 51,8 40,2 32,4 31,0 306,6 431,1 172,1 475,9 

Υδρόβια φυτά-φύκη 12,6 510,0 14,8 560,1 9,6 383,0 102,8 1.071,0 93,8 1.039,1 

Σπιρουλίνα 12,6 510,0 14,8 560,1 9,6 383,0 102,8 1.071,0 93,8 1.039,1 

Αυγοτάραχο 6,5 382,0 2,3 86,7 3,7 142,8 1,6 64,0 2,1 81,2 

Κέφαλοι 6,5 382,0  86,7   1,6 64,0 2,1 81,2 

(Ποσότητα σε τόνους, αξία σε χιλιάδες ευρώ) 
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Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε μείωση 3,3% το 2018 σε σχέση με το 2017,. 

Συγκεκριμένα, το 2018, το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 4.260 έναντι 4.404 εργαζομένων το 2017. 

Ειδικότερα, κατά είδος εργασιακής σχέσης, οι μεταβολές είναι:  

• Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε μείωση 2,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, το 2018, 

το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.694 εργαζόμενους έναντι 3.804 εργαζομένων το 2017.  

• Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε μείωση 5,7% το 2018 σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, το 2018 το 

έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 566 εργαζόμενους έναντι 600 εργαζομένων το 2017. 

Αναλυτικότερα, στις ελληνικές θάλασσες εκτρέφονται μεσογειακά είδη κυρίως τσιπούρα και λαβράκι και σε 

ένα μικρότερο ποσοστό «νέα είδη» όπως μυτάκι, φαγκρί, κρανιός, συναγρίδα κ.α.. Η θαλάσσια 

ιχθυοκαλλιέργεια γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τη δεκαετία του ‘80 με τη χρήση πλωτών ιχθυοκλωβών, μιας 

μεθόδου που χρησιμοποιούταν ευρέως στη Νορβηγία για την εκτροφή σολομού. Ενδεικτικό της κατάστασης 

είναι ότι ενώ το 1985 υπήρχαν 12 μονάδες με συνολική παραγωγή περίπου 100 τόνους, σήμερα υπάρχουν 

πάνω από 300 μονάδες με παραγωγή που ξεπερνάει τους 100.000 τόνους.  

Η 2η πιο σημαντική κατηγορία εκτροφής είναι η οστρακοκαλλιέργεια, όπου στην Ελλάδα εκτρέφεται σχεδόν 

αποκλειστικά το Μεσογειακό μύδι. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε περιοχές της Βόρειας 

Ελλάδας. Η πρώτη παραχώρηση χώρου για εκτροφή μυδιών καταγράφηκε το 1955 και αφορούσε μια 

πασσαλωτή μονάδα στον ΒΑ κόλπο Θεσσαλονίκης. 

Εκτός από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, ιδιαίτερη θέση κατέχει η υδατοκαλλιέργεια των εσωτερικών 

υδάτων καθώς αποτελεί μια παραδοσιακή μορφή πρωτογενούς παραγωγής και πηγή κύριας ή 

συμπληρωματικής απασχόλησης και εισοδήματος για τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων 

ηπειρωτικών περιοχών. 

Σήμερα δραστηριοποιούνται 85 μονάδες εντατικής εκτροφής ιχθύων, με κυριότερο είδος την ιριδίζουσα 

πέστροφα, ενώ σε μικρότερη κλίμακα εκτρέφονται o κυπρίνος και το ευρωπαϊκό χέλι. 

Στις ελληνικές λιμνοθάλασσες ασκείται η παραδοσιακή εκτατική υδατοκαλλιέργεια με ιδιαίτερες οικονομικές 

και κοινωνικές διαστάσεις. Σήμερα λειτουργούν 72 οργανωμένες εκμεταλλεύσεις λιμνοθαλασσών συνολικής 

έκτασης 400 χιλ. στρεμμάτων. Τα κυριότερα παραγόμενα είδη είναι τσιπούρες, λαβράκια, κέφαλοι και χέλια. 

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει στραφεί και σε υδρόβια φυτά με πολύ έντονο ενδιαφέρον όπως το 

κυανοβακτήριο σπιρουλίνα, το μακροφύκος ulva κ.α., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

συμπληρώματα διατροφής, πρώτη ύλη στη βιομηχανία καλλυντικών, βιοκαύσιμα κλπ. 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει το 8% των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας της Χώρας όπου 

εκτρέφονται κυρίως τσιπούρα και λαβράκι. Η δυναμικότητα των εν λόγω μονάδων ανέρχεται στο 7,22% της 

εγκεκριμένης δυναμικότητας όλων των μονάδων της Χώρας.  

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 

(ΚΥΑ 31722/04-11-2011 -ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011), στην Αττική καθορίστηκαν Περιοχές Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) στα Μέγαρα, τη Σαλαμίνα, τον Πόρο και τα Μέθανα.  
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Αναλυτικότερα καθορίστηκαν οι ακόλουθες ΠΑΥ: 

Α. Περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγμένες  

• Α.8. Πόρος, Ιχθυοκαλλιέργεια 

• Α.9. Μέθανα – Τροιζηνία, Ιχθυοκαλλιέργεια 

• Α.10. Σαλαμίνα – Μέγαρα, Ιχθυοκαλλιέργεια & οστρακοκαλλιέργεια 

Β. Περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης 

• Β.7. Μέγαρα, Ιχθυοκαλλιέργεια & οστρακοκαλλιέργεια 

Ε. Περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε (βλ. ακολούθως) 

• Ε.4. Λοιπές ακτές Νομού Αττικής (των νησιών συμπεριλαμβανομένων) 

Οι λοιπές ακτές νομού Αττικής (των νησιών συμπεριλαμβανομένων), συμπεριλαμβάνονται στις Περιοχές 

ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών σημειακών χωροθετήσεων, για ιχθυοκαλλιέργεια. Πρόκειται για περιοχές με 

κατάλληλα χαρακτηριστικά, που γειτνιάζουν με περιοχές ζήτησης (αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές 

κ.λπ.), διαθέτουν υποδομές εξυπηρέτησης για την προώθηση των προϊόντων, αλλά, παράλληλα, λόγω είτε 

της γειτνίασης με ανταγωνιστικές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού περιβάλλοντος, κρίνεται 

προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η οργανωμένη χωροθέτηση. 

Επισημαίνεται ότι έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στα Μέγαρα, στον Πόρο και τη Σαλαμίνα, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν εγκριθεί.  

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 

(ΚΥΑ 31722/04-11-2011 -ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011), στην Αττική έχουν μελετηθεί 7 περιοχές ΠΟΑΥ ως 

ακολούθως: 

Κωδικός Ζώνης Ονομασία Είδος 
Παρατηρήσεις με βάση τις διαπιστώσεις από την 

εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου 

ΥΔΚ2 Νήσος Πάτροκλος Ιχθείς 

Προτείνεται να διατηρηθούν οι υφιστάμενες 
μονάδες καθότι γειτνιάζουν με κέντρα ζήτησης 

αλλά να μην δημιουργηθούν νέες. Έχει ενταχθεί σε 
ΠΑΥ Κατηγορίας Ε.  

ΥΔΚ4 Κακιά Σκάλα Όστρακα Προβλέπεται και εκτροφή ιχθύων 

ΥΔΚ5 Νέα Πέραμος Όστρακα Δεν προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο 

ΥΔΚ6 Σαλαμίνα 
Ιχθείς 

Όστρακα 
 

ΥΔΚ10 Μέθανα Ιχθείς  

ΥΔΚ11 Ισθμός Μεθάνων Ιχθείς  

ΥΔΚ12 Πόρος Ιχθείς 

Εκτιμάται ότι η περιοχή έχει κορεστεί και δεν 
κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων 

μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι 
υφιστάμενες. 
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Κωδικός Ζώνης Ονομασία Είδος 
Παρατηρήσεις με βάση τις διαπιστώσεις από την 

εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου 

ΥΔΚ14 Τρίκερι Ύδρας - 

Προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης 
μονάδας και η απαγόρευση εγκατάστασης νέων 

μονάδων, σύμφωνα και με απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας 

 

 

Εικόνα 1-3 Απόσπασμα Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 29 μονάδες 
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υδατοκαλλιέργειας. Οι πέντε εξ’ αυτών αφορούν σε μονάδες για μαλάκια και οι 24 για ψάρια. Η πλειοψηφία 

των μονάδων εντοπίζεται στα νησιά της Αττικής και ιδιαίτερα στη Σαλαμίνα [3].  

Πίνακας 1-2 Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Αττικής [3] 

Εκμετάλλευση Κωδικός Θέση 
Παραγωγική 
Κατεύθυνση 

Μαλάκια 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ GR02MOL0001 
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΚΑΡΙ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Π.Α.Υ. 

Ε4), Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Περιοχή γόνου, Μονάδα 

πάχυνσης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

GR02MOL0002 
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, 

Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Περιοχή γόνου, Μονάδα 

πάχυνσης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΕΛΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

GR02MOL0003 ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΜΑ, Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Περιοχή γόνου, Μονάδα 

πάχυνσης 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

GR02MOL0004 
ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΔΙΑΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΟΥ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, Δ. 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Περιοχή γόνου, Μονάδα 
πάχυνσης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

GR29MOL0001 
ΘΕΣΗ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Περιοχή γόνου, Μονάδα 

πάχυνσης 

Ψάρια 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 
GR09FISH0001 ΠΑΖΑΡΑΚΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

Μονάδα πάχυνσης για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΛΙΜΟΥ 

GR09FISH0002 
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ, ΛΕΓΡΑΙΝΑ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΦΟΡΤΟΥΝΑ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

GR09FISH0003 
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΚΟΛΠΟΣ, ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε. GR09FISH0004 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ 

ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙΟΥ, Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε. 

GR02FISH0001 
ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, 

Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0016 
ΟΡΜΟΣ ΑΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΠΟΥΝΕΝΤΕ, 

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ, Δ. ΥΔΡΑΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0003 
ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΜΟΥ ΜΠΙΣΤΙ, 

ΠΟΡΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0012 
ΘΕΣΗ ΠΥΡΚΑΛΙ ΟΡΜΟΥ ΒΑΡΝΙΑΝΗ, 

ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0002 
ΘΕΣΗ ΘΕΝΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, ΝΗΣΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0001 
ΘΕΣΗ ΦΟΚΑ ΑΙΝΤΕΙΟΥ, ΝΗΣΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0013 ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΙ, ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
Α.Ε.Γ.Ε. 

GR29FISH0014 
ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ, ΟΡΜΟΣ 

ΒΑΡΙΑΡΝΙΑ, ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 

GR29FISH0005 
ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ, Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 

GR29FISH0004 
ΚΑΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ, Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 
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Εκμετάλλευση Κωδικός Θέση 
Παραγωγική 
Κατεύθυνση 

ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ-
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

GR29FISH0006 
ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

MARE MAGNUM A.E. GR29FISH0007 ΝΗΣΟΣ ΛΕΔΟΣ, ΔΙΑΠΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

GR29FISH0009 
ΟΡΜΟΣ ΠΥΡΓΙΑΚΟΝΙ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

GR29FISH0010 
ΟΡΜΟΣ ΠΥΡΓΙΑΚΟΝΙ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Εκκολαπτήριο, 
Προπάχυνση, Μονάδα 

γεννητόρων 

AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. GR29FISH0011 
ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΔΙΑΠΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. GR29FISH0008 
ΝΗΣΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΠΟΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ. 

ΑΙΓΙΝΑΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ 

GR29FISH0017 
ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΑΘΥ, 

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

GR29FISH0018 
ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΚΟΛΠΟΣ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΦΙΤΤΟΝΙΑ ΑΕΒΕ GR29FISH0019 
ΘΕΣΗ ΘΥΝΙ ΜΕΘΑΝΩΝ (ΠΑΥ Α9), Δ. 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ Ε.Π.Ε. GR29FISH0020 
ΣΤΕΝΟ ΜΕΘΑΝΩΝ, Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
Μονάδα πάχυνσης για 

ανθρώπινη κατανάλωση 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 13 

 

Εικόνα 1-4 Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Αττικής  

Η Περιφέρεια Αττικής σε γενικές γραμμές ακολουθεί τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

πρωτογενούς τομέα της χώρας, αν και η συμβολή του τομέα αυτού στην Περιφερειακή Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και συνακόλουθα, η απασχόληση στον εν λόγω τομέα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας.  

Η ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας το 2016 ανήλθε σε 290 x10^6 ευρώ και η απασχόληση σε 13.547 

άτομα.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας καταγράφεται στον κλάδο 

φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της αλιείας και 

της δασοκομίας.  
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Πίνακας 1-3 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κλάδου, γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (Σε εκατομμύρια ευρώ και τρέχουσες τιμές) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 

ΕΛΛΑΔΑ 7.677 7.918 8.152 8.945 8.282 8.536 6.974 7.068 6.793 6.663 6.519 6.109 6.191 5.794 6.070 6.730 6.313 

ATTΙΚΗ 329 304 328 331 307 335 368 398 373 368 377 358 340 297 310 295 290 

Βόρειος 
Τομέας 
Αθηνών 21 20 21 20 18 19 20 21 19 18 17 16 15 13 13 13 13 

Δυτικός 
Τομέας 
Αθηνών 10 10 10 10 9 10 11 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 

Κεντρικός 
Τομέας 
Αθηνών 38 35 37 36 33 35 37 39 36 34 34 31 30 26 27 26 25 

Νότιος 
Τομέας 
Αθηνών 13 12 13 12 11 12 13 13 12 12 12 11 10 9 9 9 9 

Ανατολική 
Αττική 132 121 134 139 132 147 165 182 175 176 184 178 169 148 155 147 144 

Δυτική 
Αττική 55 51 55 55 51 56 62 67 63 62 64 60 57 50 52 50 49 

Πειραιάς, 
Νήσοι 60 55 59 58 52 56 60 63 58 55 55 51 48 42 44 42 41 
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Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής φαίνεται 

ότι η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας ανέρχεται σε μόλις 0,4%, ενώ ο 

δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας συμμετέχουν κατά 13,29% και 86,32% αντίστοιχα.  

Όπως και στην παραγωγική δραστηριότητα, χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής 

είναι η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας με σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με αυτό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει για 

το 2016, το 85,8% των συνόλου των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Αττικής, με το 13,4% να 

συγκεντρώνεται στο δευτερογενή και το 0,9% στον πρωτογενή τομέα, με την αντίστοιχη συγκέντρωση 

απασχολουμένων σε επίπεδο χώρας να ανέρχεται σε 74,6% στον τριτογενή, 14,1% στον δευτερογενή και 

11,3% στον πρωτογενή τομέα.  

 

Εικόνα 1-5 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα έτους 2016 
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Εικόνα 1-6 Ποσοστά ΑΠΑ ανά τομέα (2016) και ΠΕ 
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Εικόνα 1-7 Κατανομή της ΑΠΑ ανά βασικούς κλάδους, 2016 
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1.3 Πολιτικές και Αρμόδιες Αρχές 

1.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. C(2015)7417/23-10-2015 Απόφαση με συνολική Δημόσια Δαπάνη 

523.406.309 Ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2019 εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ.  

Το ΕΠΑΛΘ αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν: 

• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 

μεταποίησης των προϊόντων τους 

• στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Όπως προαναφέρθηκε οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελούν μέρος του ΕΠΑΛΘ. Η ΚΑΠ είναι 

ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών 

αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση κοινών πόρων και παρέχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς 

αλιευτικούς στόλους ίση πρόσβαση στα ύδατα και τις αλιευτικές ζώνες της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή 

ανταγωνισμό μεταξύ αλιέων. 

Τα αποθέματα μπορεί να ανανεώνονται, αλλά δεν είναι ανεξάντλητα. Ορισμένα μάλιστα από αυτά 

αποτελούν το αντικείμενο υπεραλίευσης. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες της ΕΕ έλαβαν μέτρα με στόχο τη 

βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και την προστασία του μεγέθους του ιχθυοπληθυσμού και 

της παραγωγικότητάς του. 

Στόχος της ΚΑΠ είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι 

περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμοι και ότι αποτελούν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους 

πολίτες της ΕΕ. Παράλληλα, η ΚΑΠ επιδιώκει να προωθήσει έναν δυναμικό κλάδο αλιείας και να εξασφαλίσει 

ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τις κοινότητες που ζουν από την αλιεία. 

Μέσω της ΚΑΠ πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αλιευτικές πρακτικές δεν υπονομεύουν την αναπαραγωγική 

ικανότητα των ιχθυοπληθυσμών. Η ΚΑΠ υιοθετεί μια ασφαλή προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει τον αντίκτυπο 

των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε όλα τα στοιχεία του οικοσυστήματος. Στόχος της είναι να γίνουν οι 

αλιευτικοί στόλοι επιλεκτικότεροι όσον αφορά τα αλιεύματα και παράλληλα να καταργηθεί σταδιακά η 

πρακτική της απόρριψης ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας αναπτύσσεται σε έξι άξονες ως ακολούθως: 

1 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 
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2 Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας 

3 Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑΠ 

4 Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 

5 Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 

6 Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 

Σύμφωνα με την 2Η τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ το οποίο λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ2020, καθώς και 

το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 

οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν στα ακόλουθα 

στην: 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας 

Η στρατηγική εστιάζει στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στο σύνολο των κλάδων του 

τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση). Βασικό στόχο αποτελεί τόσο η ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας αυτών, όσο και της βιωσιμότητάς τους (οικονομική, περιβαλλοντική και 

κοινωνική βιωσιμότητα). 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης & εμπορίας, προκειμένου να 

ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητά τους. Θα επιχειρηθεί η 

εισαγωγή ή ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, και συστημάτων 

διαχείρισης και οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, με στόχο να αυξηθεί η 

προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών των τομέων και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. 

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, η εξεύρεση νέων αγορών και η στήριξη ενεργειών προώθησης των αλιευτικών 

προϊόντων. 

Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν επενδύσεις που α) βελτιώνουν την ασφάλεια και 

τις συνθήκες εργασίας και β) προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα και συγκεκριμένα επιτρέποντας 

στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών τους 

αλιευμάτων καθώς και καινοτόμες επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των 

αλιευτικών προϊόντων. 

Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να τονωθεί με 

την προώθηση νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης καθώς και με την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνει επίσης τη 

διευκόλυνση της διαφοροποίησης με τη στήριξη της πολυλειτουργικής υδατοκαλλιέργειας, που 

επιτρέπει τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. 

Θα στηριχθεί η χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας όσο και 

από αλιείς ή οργανωμένους φορείς τους για την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, επιχειρησιακής 

στρατηγικής και στρατηγικής εμπορίας. 
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Για τους σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και των συνθηκών 

εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδομές και συγκεκριμένα σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους 

εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια. 

Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συμβάλλει τα μέγιστα και η 

προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ αυτών που επικεντρώνονται 

στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών 

περιοχών. 

• Προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Η στρατηγική επιλογή της χώρας εστιάζει στην μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 

και στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας 

και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

Στην ίδια κατεύθυνση θα συμπεριληφθούν μέτρα στήριξης επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη με εξοπλισμούς 

που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, περιορίζουν τις φυσικές & βιολογικές 

επιπτώσεις της αλιείας, μειώνουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα. 

Επίσης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις για την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών 

εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, τη διαχείριση - 

αποκατάσταση - παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών NATURA 

2000. Έχει προβλεφθεί σημαντική χρηματοδότηση για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και για τον έλεγχο 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του τομέα, συμπεριλαμβάνονται η προώθηση της 

απασχόλησης και η υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, αλλά και η υποστήριξη της 

μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προβλέπεται η στήριξη για: α) 

επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και 

στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, β) ελέγχους και συστήματα ενεργειακής 

απόδοσης και γ) επενδύσεις που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση και προωθούν τη χρήση από τις 

επιχειρήσεις του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση υλοποίησης τους ΕΠΑΛΘ του 2018, μέχρι το τέλος του 2018 έχουν ενταχθεί 

έργα, τα οποία θα συμβάλλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής ύψους 34.572.520,25 Ευρώ (εκ των 

72.450.543,48€ σχεδιαζόμενη συνεισφορά του ΕΤΘΑ για έργα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 

της κλιματικής αλλαγής) 
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1.3.2 Αρμόδιες Αρχές 

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας είναι ο διοικητικός τομέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ο οποίος διαχειρίζεται τους τομείς συλλεκτικής αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και εμπορίας-

μεταποίησης των προϊόντων αλιείας. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας έχει στρατηγικό σκοπό την ανάδειξη του 

πρωτογενούς τομέα μέσα από την ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με στόχους 

τη βέλτιστη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, την εφαρμογή του ελέγχου των δραστηριοτήτων και την 

προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ και των Διεθνών Οργανισμών. 

Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/2018) στις Υπηρεσιακές Μονάδες της 

Περιφέρειας περιλαμβάνεται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, η οποία 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Αλιείας και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Η Διεύθυνση Αλιείας έχει αρμοδιότητα την συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία στοιχείων για το 

αλιευτικό δυναμικό σε επίπεδο Περιφέρειας, την κατάρτιση μελετών και εφαρμογής προγραμμάτων 

ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιείας κατανέμονται στα 

υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα των ΠΕ Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής. Τα 

Τμήματα Αλιείας είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για:  

• Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων.  

• Την προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

• Την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις 

υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.  

• Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των υδατοκαλλιεργειών εκτατικής μορφής.  

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων του ν. 4282/2014 περί «Υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων».  

• Το συντονισμό όλου του τομέα που σχετίζεται με την παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, μεταποίηση, 

συσκευασία και εμπορία αλιευτικών προϊόντων από την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες και την 

άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτού.  

• Την αξιολόγηση, παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης αναπτυξιακών Εθνικών και Κοινοτικών 

προγραμμάτων σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και υπηρεσίες, όπως κάθε φορά προβλέπεται από 

τους κοινοτικούς κανονισμούς, οδηγίες ή από την Εθνική μας νομοθεσία.  

• Την ενημέρωση, κατάρτιση, συνεργασία, παροχή πληροφοριών σε αλιείς, μεταποιητές, 

υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λπ. και την προώθηση των αντίστοιχων 

παραγωγικών κλάδων κ.λπ.  
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2 Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής θα συγκεντρώσει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε η ανάλυση για κάθε τομέα ξεχωριστά σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές (και 

ευκαιρίες) που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

κινδύνων ανά τομέα και αφορά σε προσαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[1, 5]. 

Η ανάλυση επιδιώκει: 

• Να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Να προσδιορίσει τους κύριους κινδύνους για μια στενότερη ανάλυση. 

• Να αξιολογήσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

• Να αξιολογήσει την ευπάθεια. Αυτό συνεπάγεται: 

• ανασκόπηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα 

• αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα 

• Να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα ώστε να προταθεί κατάλληλη δράση 
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Διάγραμμα 2-1 Βήματα ανάλυσης έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 

2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και των 

κινδύνων 

2.2.1 Προσδιορισμός και Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων 

2.2.1.1 Βήμα 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου 1 (Τier 1) 

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 
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οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιπτώσεων για κάθε τομέα (Tier 1). 

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

κατάλογος επίσης θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

Περιφέρεια ή στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Τυχόν παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών θα ληφθούν επίσης να υπόψη. 

2.2.1.2 Βήμα 2 – Διατομεακές και έμμεσες συνέπειες 

Οι κατάλογοι κατηγορίας 1 για κάθε τομέα συγκρίνονται μεταξύ τους και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό το στάδιο 

προστίθενται στον κατάλογο επιπτώσεων της κατηγορίας 1. 

2.2.2 Εκτίμηση ευπάθειας 

2.2.2.1 Βήμα 3 – Ανασκόπηση πολιτικών 

Η κυβερνητική πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Οι εκθέσεις κάθε τομέα θα περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της επιλεγμένης σχετικής 

πολιτικής, καθώς αυτή παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.2.2.2 Βήμα 4 – Κοινωνική Ευπάθεια 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 

Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (πχ πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 
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Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν 

• Τοποθεσία και θέση 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 

• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 

• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή χώρων εργασίας 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, 

προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη 

αποφάσεων 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων 

• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων 

• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 
υγειονομική περίθαλψη) 

Για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

ελέγχου και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα ανά ομάδα επιπτώσεων ή συνολικά για τον τομέα: 

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις; 

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας 

2.2.2.3 Βήμα 5 – Ικανότητα προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων στους 
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τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Μια επισκόπηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα πραγματοποιήθηκε με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

2.2.3 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.2.3.1 Βήμα 6 – Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου 2 (Tier 2) 

Ο κατάλογος των επιπτώσεων (Κατάλογος 1) για κάθε τομέα που προέκυψε από το Βήμα 2 (βλ. Παραπάνω) 

θα αποτελέσει αντικείμενο ενοποίησης για την επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας 

(Επιπτώσεις Καταλόγου 2). 

Πρώτον, παρόμοιες ή αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις θα ομαδοποιούνται όπου είναι δυνατόν. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις της κατηγορίας 2 θα επιλεγούν με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 2-2) και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2-2 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος / οικονομικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος / κοινωνικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος /περιβαλλοντικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος: 

𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ό + 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜷𝜶𝝀𝝀𝝄𝝂𝝉𝜾𝜿ό + 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ό

𝟗
) ∗ (

𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝟑
) ∗ (

𝜠𝝅𝜺ί𝜸𝝎𝝂 𝝌𝜶𝝆𝜶𝜿𝝉ή𝝆𝜶𝝇

𝟑
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. Η πιθανότητα διαφέρει από την εμπιστοσύνη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων (βλ. Βήμα 12) στην Τελική Έκθεση 
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Μέγεθος 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών ή σοβαρών 

διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές σε 
ακίνητα και υποδομές 

• Σημαντικές συνέπειες για την 
περιφερειακή και εθνική 
οικονομία 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Σημαντική διακοπή ή απώλεια 
εθνικών ή διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών ειδών / οικοτόπων / 
τοπίου 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με 
διεθνή / εθνική σημασία 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών 
του οικοσυστήματος 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού 
/ αέρα 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική ενέργεια) 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις ευάλωτες 
ομάδες 

• Αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για 
την υγεία 

• Μεγάλη μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή συμβολική αξία 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος 
~ 30 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται 
~150 βλάπτονται 

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την υποδομή 

• Επίδραση στην περιφερειακή 
οικονομία 

• Συνέπειες στις λειτουργίες και 
στην παροχή υπηρεσιών για την 
εκκίνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / οικοτόπους 
/ τοπία 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων εθνικής 
σημασίας 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 

• • Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια 
/ μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•  Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρή αναστάτωση στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια) 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. μέσω της 
αύξησης του κόστους παροχής 
υπηρεσιών 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση της 
υγείας 

• Μέτρια μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Μικρές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 5 km ποταμού 

~1.500 επηρεάζονται 
~30 βλάπτονται 

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές 

Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 
αναστρέψιμης / τοπικής 

επίδρασης 
Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

• Βραχυπρόθεσμες / 
αναστρέψιμες επιπτώσεις σε 

• Μικροί αριθμοί που επηρεάζονται 

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 
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Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην εθνική 
ή περιφερειακή οικονομία 

• Τοπική διακοπή συστημάτων 
μεταφοράς 

είδη / οικοτόπους / τοπίο ή 
υπηρεσίες οικοσυστήματος 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / 
αέρα 

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / 
μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης των 
καθορισμένων χώρων 

• Μέσα στην περιοχή αντιμετωπίσιμου 
συμβάντος 

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 1 ha οικοτόπων επηρεάζονται ή 
βελτιώνονται 

~ 1 km ποταμού που επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται 
~15 βλάπτονται 

Πιθανότητα 

Για την ταξινόμηση της πιθανότητας εφαρμόζονται τα κριτήριά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην συνέπεια 

και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β)  Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 

Πίνακας 2-4 Ταξινόμηση πιθανότητας 

Τάξη Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 

Επείγων χαρακτήρας 

Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται 

με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 

και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω. 
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Πίνακας 2-5 Ταξινόμηση του «επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη περιουσιακών 
στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή προσυμφωνημένων αποδόσεων 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες 
για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με περιορισμένο 
κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την 
αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας 

Προσεκτική 
παρακολούθηση  

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις 
πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου. 

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας 
για την αποφυγή δυσλειτουργίας. 

Αναμονή 

Η βαθμολόγηση για κάθε επίπτωση ή δέσμη επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει τη βαθμολόγηση που πραγματοποιείται σε κάθε 

τομέα και θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται συνεπής προσέγγιση σε όλους τους τομείς. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων της κατηγορίας 2 δεν θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η διαδικασία 

βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίπτωσης. 
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Για τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα γίνει μια μικρή προσαρμογή στην 

ανωτέρω γενική προσέγγιση βαθμολόγησης που βασίζεται στον ορισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων που θα προκύψει από το Βήμα 2 (Κατάλογος 1) θα χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή 

της παραπάνω μεθοδολογίας για να επιλεγούν οι επιπτώσεις υψηλότερης προτεραιότητας για ανάλυση, 

γνωστές ως επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Εκτιμάται ότι μπορούν να αναλυθούν λεπτομερώς περίπου 50 

επιπτώσεις από συνολικά περίπου 700, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλεγούν επιπτώσεις που θα έχουν 

συνδυασμένη βαθμολογία περίπου 30 ή παραπάνω. 

2.2.3.2 Βήμα 7 – Προσδιορισμός Δεικτών 

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος επιπτώσεων 2, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. Για κάθε επίπτωση, θα προσδιοριστούν ένας ή περισσότεροι δείκτες. Οι 

δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

2.2.4 Εκτίμηση Τρέχοντος και Μελλοντικού Κινδύνου 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων θα αποτελέσει την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (π.χ. εκθέσεις EMEKA) και συλλογή των καλύτερων 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους από τις υπηρεσίες και τους φορείς. Σε 

ορισμένους τομείς, όπως το νερό, υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι 

επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Τα κύρια κενά σε 

πραγματικά στοιχεία θα καταγράφονται σε κάθε αναφορά τομέα. 

Επίσης θα αναζητηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες ειδικών 

και οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο από την αρχή μέσω κατάλληλα σχεδιασμών δράσεων διαβούλευσης.  

2.2.4.1 Βήμα 8 – Συναρτήσεις απόκρισης 

Το βήμα 8 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ή προηγούμενη εργασία μοντελοποίησης. Αυτό το βήμα 

είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις για τη συσχέτιση μετρήσεων με συγκεκριμένους παράγοντες 

του κλίματος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι εφικτό για όλες τις επιπτώσεις του Καταλόγου 2. Αυτό 

το βήμα θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας «συνάρτησης απόκρισης»  

2.2.4.2 Βήμα 9 - Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Οι συναρτήσεις απόκρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Ο σκοπός αυτού του 

βήματος είναι να παράσχει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), 

όπως μετράται από κάθε δείκτη. 
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Θα δοθούν εκτιμήσεις του μελλοντικού κινδύνου στα δύο (2) πιο πιθανά σενάρια αντιπροσωπευτικών 

διαδρομών συγκέντρωσης (RCPs), δηλαδή το RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο, και 8,5 Wm-2 το 2100 σε σχέση 

με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους), και RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). Το πιο 

αισιόδοξο σενάριο (RCP2.6, το οποίο βασίζεται στις χαμηλότερες μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές), 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στα περισσότερα μοντέλα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας, δεδομένης της μικρότερης πιθανότητας εμφάνισής του. 

Τα αποτελέσματα από αυτά τα σενάρια θα αναλυθούν για δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες από την σημερινή και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτές οι περίοδοι θα είναι το 2040 και το 2080, για να εκτιμηθεί η 

κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Για να εξασφαλίσουμε έναν υψηλό λόγο σήματος 

προς θόρυβο, θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της απόδοσης των 20 ετών γύρω από αυτές τις δύο περιόδους. 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές θα εκτιμηθούν ως η διαφορά από την αρχική περίοδο 1981-2000. 

Ένας πίνακας με τις χρονικές περιόδους των 20 ετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

20 ετής περίοδος Συνοπτικά 

1981-2000 Σήμερα 

2031-2050 2040s 

2081-2100 2090s 

2.2.4.3 Βήμα 10 – Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές 

Είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί από τους δείκτες κινδύνου κατά την Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη 

Κλιματική Αλλαγή (CCRA), επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο 

απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον 

αναπτύσσεται επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί έναν από τις 

κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά 

μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του 

πληθυσμού. Για τους τομείς για τους οποίους η κινητήρια δύναμη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

μελλοντικοί σχεδιασμοί για τη πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από το Βήμα 9. 

2.2.4.4 Βήμα 11 – Οικονομικές επιπτώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί το μέγεθος των επιμέρους κινδύνων με 

νομισματικούς όρους. Ο στόχος είναι να εκφραστεί ο κίνδυνος από την άποψη των επιπτώσεών του στην 

ανθρώπινη ευημερία, όπως μετράται από τις προτιμήσεις των ατόμων στον πληγέντα πληθυσμό.  

2.2.5 Έκθεση κινδύνων 

2.2.5.1 Bήμα 12 Έκθεση κινδύνων 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 

στην περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτών των διαφόρων 
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κινδύνων, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού», «μεσαίου» ή «χαμηλού» μεγέθους συνέπειες με «υψηλή», 

«μέτρια» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη.   
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3 Επιπτώσεις  

Σύμφωνα με την 5η Έκθεση της IPCC, η αύξηση της 

θερμοκρασίας προκαλεί μετατόπιση των πληθυσμών 

των ψαριών σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και βάθη 

με άμεσο αντίκτυπο στην αλιεία. Η υδατοκαλλιέργεια 

μπορεί να επηρεαστεί καθώς η έκταση ορισμένων 

οικοτόπων που είναι κατάλληλοι για υδατοκαλλιέργεια 

μπορεί να μειωθούν με την αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας. Η οξίνιση των ωκεανών μπορεί να διαταράξει 

τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια των οστρακοειδών [8]. 

Πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν την ενίσχυση μέσω της αλιείας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

δυναμική του πληθυσμού και κατά συνέπεια στην αλιεία. Η μείωση του γάδου της Βόρειας Θάλασσας κατά 

την περίοδο 1980-2000 προήλθε από τις συνδυασμένες επιπτώσεις της υπεραλίευσης και της αλλαγής του 

καθεστώτος του οικοσυστήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κατά την επόμενη δεκαετία, αυτό το 

απόθεμα δεν αποκαταστάθηκε από την προηγούμενη κατάρρευσή του. Στη Βόρεια και την Κελτική Θάλασσα, 

η απότομη πτώση των βόρειων ειδών αντισταθμίστηκε από την άφιξη των νότιων (Lusitanian) ειδών. Η 

κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τις παρασιτικές ασθένειες και να επιβάλει σοβαρούς κινδύνους για 

την υγεία των υδρόβιων ζώων [8].  

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του FAO, οι προβλέψεις υποδηλώνουν μείωση του μέγιστου δυναμικού των 

θαλάσσιων αλιευμάτων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ 2,8% και 5,3% 

έως το 2050 σύμφωνα με το σενάριο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου RCP2.6, και μεταξύ 7,0 τοις εκατό και 

12,1 τοις εκατό σύμφωνα με το σενάριο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου RCP8.5, επίσης έως το 2050. Ενώ σε 

παγκόσμια κλίμακα, αυτός ο μέσος όρος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες 

σε περιφερειακή κλίμακα, επειδή οι προβλεπόμενες αλλαγές στο δυναμικό αλίευσης διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους σε περιφερειακό επίπεδο. Αν και οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική μεταβλητότητα, οι 

μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται στις τροπικές περιοχές, κυρίως στις περιοχές του Νότιου Ειρηνικού. Στα 

μεγάλα γεωγραφικά πλάτη το δυναμικό αλίευσης προβλέπεται να αυξηθεί ή να εμφανίσει λιγότερη μείωση 

σε σχέση με τις τροπικές χώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι προβολές αντικατοπτρίζουν μόνο 

αλλαγές στην ικανότητα των ωκεανών για την παραγωγή ψαριών, και δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

διαχειριστικές αποφάσεις που μπορεί ή δεν μπορεί να ληφθούν ως απάντηση. Οι αλλαγές στην παραγωγή 

είναι εν μέρει αποτέλεσμα των αναμενόμενων μεταβολών στην κατανομή των ειδών, τα οποία ενδέχεται να 

προκαλέσουν συγκρούσεις μεταξύ των αλιέων τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών [9]. 

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υδατοκαλλιέργεια μπορεί να περιλαμβάνουν 

απώλειες παραγωγής και υποδομών που προκύπτουν από ακραία γεγονότα όπως πλημμύρες, αυξημένοι 

κίνδυνοι ασθενειών, παράσιτα και επιβλαβή φύκια. Αλλαγές στη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, την οξίνιση 

των ωκεανών, τη συχνότητα και την έκταση της υποξίας και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, μεταξύ 

άλλων, αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε 

πολλαπλές κλίμακες [9]. 

Ειδικότερα στη Μεσόγειο η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την αλιεία ως ακολούθως [10]:  

Για την Αλιεία, με τα διαθέσιμα δεδομένα και 

πόρους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει 

ανάλυση σε επίπεδο Περιφέρειας. Για αυτό 

στον Τομέα «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» 

δεν ακολουθήθηκε η αναλυτική μεθοδολογία 

που εφαρμόστηκε στους άλλους 10 Τομείς 

του ΠεΣΠΚΑ.   
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• Η αλιεία στη Μεσόγειο είναι πολυειδική και πολυσυλλεκτική, με τα μικρά πελαγικά είδη το πιο 

σημαντικά και την αλιεία μικρής κλίμακας τον κυρίαρχο στόλο. Τα τρέχοντα υψηλά ποσοστά 

υπεραλίευσης θα επηρεάσουν την ικανότητά των αλιέων να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

• Η υπερθέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας, τα αυξανόμενα κύματα καύσωνα και η μείωση της 

βροχόπτωσης είναι πολύ πιθανά να συμβούν στη Μεσόγειο, με αλλαγές στην κυκλοφορία, αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας και δυσμενείς χειμερινές καιρικές συνθήκες τοπικά. 

• Η Μεσογειοποίηση (εμφάνιση ειδών ζεστού νερού στις βόρειες περιοχές) και η τροπικοποίηση 

(επέκταση μη φυσικών τροπικών ειδών) στη Μεσόγειο, ενισχύονται από την αύξηση της θερμοκρασίας 

και θα έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία. 

• Οι αλλαγές στο ρυθμό θέρμανσης από τα ανατολικά προς τα δυτικά και οι αλλαγές στην πρωτογενή 

παραγωγή είναι πιθανές και οδηγούν σε αναμενόμενη αύξηση της ποικιλίας ψαριών στην Ανατολική 

Μεσόγειο και μείωση στη Δυτική Μεσόγειο. 

• Οι αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγή και απορροή πιθανότατα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους 

βέλτιστους βιότοπους για μικρά πελαγικά ψάρια στη Μεσόγειο. 

• Τα βενθοπελαγικά είδη θα υποστούν περιφερειακές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις αναμενόμενες 

αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγή, την κυκλοφορία θερμοαλίνης και την ένταση του χειμερινού 

καιρού. Η υπερθέρμανση και η αναμενόμενη αύξηση του νερού του Ατλαντικού που εισέρχεται στη 

Μεσόγειο θα επηρεάσουν πιθανώς τις μεταναστεύσεις και τη συμπεριφορά αναπαραγωγής των 

μεγάλων πελαγικών ψαριών. 

• Η ευπάθεια της αλιείας στις κλιματικές αλλαγές είναι πιθανό να είναι υψηλότερη στις αναπτυσσόμενες 

χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεδομένης της υψηλότερης έκθεσης στη θέρμανση 

και την άφιξη μη αυτόχθονων ειδών, καθώς και της συνολικής χαμηλότερης ικανότητας προσαρμογής 

τους. 

• Νέες ευκαιρίες θα προκύψουν για την μικρής κλίμακας αλιεία όπου νέα δυνητικά εμπορικά είδη θα 

μπορούσαν να αυξήσουν τις αποδόσεις και την οικονομική κερδοφορία. Η άφιξη μη αυτόχθονων ειδών 

θα προκαλέσει επίσης προβλήματα στην αλιεία με βάση τα γηγενή είδη. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην αλιεία, επηρεάζουν (α) 

την βιοποικιλότητα των θαλάσσιων περιοχών, (β) την βιολογία των τοπικών ειδών επιδρώντας, κυρίως, στην 

επιβίωση και θνησιμότητα τους, (γ) τα θεμελιώδη ενδιαιτήματα των ψαριών, (δ) την κατανομή της αλιευτικής 

προσπάθειας, (στ) την εφαρμογή των αλιευτικών διαχειριστικών σχεδίων και τη δυσκολία επιβολής τους 

στους εμπλεκόμενους στην αλιεία και (ζ) την αύξηση του κόστους της αλιευτικής παραγωγής και των 

διαχειριστικών μέτρων [11]. 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ClimeFish, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που 

διερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή παραγωγή θαλασσινών τα κύρια 

συμπεράσματα για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνουν [12]: 

• Τα ψάρια θα αναπτύσσονται γρηγορότερα στο μέλλον, απαιτώντας μικρότερες περιόδους για να 

φτάσουν σε διάφορα εμπορικά μεγέθη. Ανάλογα με την περιοχή, ο χρόνος παραγωγής μπορεί να 

μειωθεί έως και 3 μήνες έως το 2050. 

• Ακραία γεγονότα όπως καταιγίδες και κύματα καύσωνα θα επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή 

αυξάνοντας τα ποσοστά θνησιμότητας. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 35 

• Οι διαθέσιμες προσομοιώσεις δείχνουν ότι, συνολικά, η επίδραση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας 

του ανέμου θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη τόσο του ευρωπαϊκού λαβρακίου όσο και του 

κρανιού, αλλά μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Η ένταση του 

αποτελέσματος επηρεάζεται από τις επιλογές διαχείρισης (περίοδος εκτροφής, μέγεθος συγκομιδής 

και επιλογή τοποθεσίας) με το χρόνο εκτροφής να έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Οι κύριες απειλές 

σχετίζονται με τις κλιματικές επιπτώσεις που αξιολογούνται στην εκτίμηση κινδύνου, οι πιο σοβαρές 

από τις οποίες αφορούν την υγεία και την επιβίωση των ψαριών, καθώς και ορισμένους δείκτες 

παραγωγής και το σχετικό κόστος. 

• Η ανάλυση κινδύνων εντόπισε αρκετούς παράγοντες, οι κύριοι από τους οποίους είναι η θερμοκρασία 

και τα ακραία γεγονότα, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τη βιομηχανία της 

υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν τη δυνατότητα να ευνοούν την 

ανάπτυξη των ψαριών και την παραγωγική ικανότητα σε επίπεδο εκμετάλλευσης, καθώς και να 

επιτρέπουν την εκτροφή νέων ειδών θερμότερων υδάτων. Ωστόσο, ζητήματα όπως οι ανωμαλίες στην 

ανάπτυξη, η μειωμένη υγεία των ψαριών, η αυξημένη παρουσία παθογόνων, η μειωμένη ποιότητα του 

νερού, τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας, η καταλληλόλητα της θέσης της υδατοκαλλιέργειας και οι 

αυξημένες τιμές των ιχθυοτροφών έχουν αναγνωριστεί ως πιθανοί κίνδυνοι που οφείλονται στην 

κλιματική αλλαγή και που μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για η βιομηχανία. 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών σχετίζονται 

με την αύξηση της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα και τη διαφαινόμενη αύξηση ή και μείωση 

της στάθμης των υδάτων των θαλάσσιων και λιμνοθαλάσσιων περιοχών, καθώς και στην αλλαγή της 

βιοποικιλότητάς τους, την αβεβαιότητα εμφάνισης-διάρκειας και έντασης ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων και ανέμων κλπ.). Γενικά, οι αναμενόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τον 

κλάδο των υδατοκαλλιεργειών αφορούν τόσο σε πιθανές επιπτώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιούμενων κατασκευών, όσο και στη μεταβολή των περιβαλλοντικών παραμέτρων (βιολογικών, 

χημικών, φυσικών, υδρολογικών) των εγκαταστάσεων των μονάδων εκτροφής [11]. 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 36 

4 Ποσοτικοποίηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής & οικονομικές 

επιπτώσεις 

Σε επίπεδο Χώρας οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία μελετήθηκαν παλιότερα 

από την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος [13]. Για τον 

υπολογισμό της σχέσης μεταξύ των μεταβολών της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας και της 

ποσότητας των αλιευμάτων, μελετήθηκαν τα στοιχεία παραγωγής αλιευθέντων ιχθύων από μεγάλο 

στατιστικό δείγμα, 2.244.304 τόνων, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την περίοδο 1990-2009. 

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα αλιεύματα χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη μελέτη των μεταβολών 

των αλιευμάτων σε σχέση με τις μεταβολές της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας (SST) όσο και 

για τη σύγκριση των μεταβολών ορισμένων αλιευμάτων με τις μεταβολές της βροχόπτωσης. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης για άνοδο της SST κατά ένα βαθμό Κελσίου οι βενθικοί ιχθύες μειώνονται 

κατά 724 τόνους (1,1% της μέσης τιμής), οι μεσοπελαγικοί μειώνονται κατά 160 τόνους (1,3%), ενώ οι μεγάλοι 

και οι μικροί πελαγικοί ιχθύες αυξάνονται κατά 12 τόνους, δηλαδή, αντίστοιχα, κατά 0,5% και 0,04% της 

μέσης παραγωγής τους. Το σύνολο των αλιευμάτων υπολογίστηκε ότι μειώνεται κατά 859 τόνους ή κατά 

0,8% της μέσης τιμής λόγω ανόδου της SST κατά ένα βαθμό Κελσίου. Εάν μέχρι το 2100 η θερμοκρασία της 

επιφάνειας της θάλασσας αυξηθεί κατά 3,3 βαθμούς Κελσίου (σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των 

κλιματικών υποδειγμάτων της εν λόγω μελέτης) τότε, τα βενθικά αλιεύματα της Ελλάδος θα μειωθούν κατά 

3,6% της μέσης τιμής και τα μεσοπελαγικά κατά 4,2% της μέσης τιμής. Οι μεγάλοι και οι μικροί πελαγικοί 

ιχθύες θα αυξηθούν κατά 40 τόνους αντίστοιχα, δηλαδή κατά 1,7% και 0,13% της μέσης ποσότητάς τους. Τα 

συνολικά αλιεύματα εκτιμάται ότι θα μειωθούν περίπου κατά 2,5% της μέσης τιμής. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται ότι θα ωφελήσει τα θερμόφιλα είδη και ενδεχομένως η συνολική 

παραγωγή δεν θα μειωθεί, ή η μείωση της δεν θα είναι σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα 

προκύψει ανακατανομή των ποσοτήτων των ειδών που αλιεύονται. Επιπλέον αναμένεται ότι, με την αύξηση 

της θερμοκρασίας, στο αλίευμα θα προστεθούν είδη-“μετανάστες”. 

Μελετήθηκαν επίσης οι συσχετίσεις των διαφόρων κατηγοριών αλιευμάτων με τη βροχόπτωση για τον 

ελλαδικό χώρο. Όπως προέκυψε, οι ιχθύες και τα οστρακοειδή δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τη βροχόπτωση. Αντιθέτως, τα κεφαλόποδα και τα μαλακόστρακα παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις με τη βροχόπτωση (περίπου 0,15) με υστέρηση 11 και 17 μήνες αντίστοιχα. Από την 

ανάλυση των τάσεων των παραπάνω αλιευμάτων σε σχέση με τη βροχόπτωση εκτιμήθηκε ότι, με μείωση της 

βροχόπτωσης κατά 20% (εκτίμηση με βάση τις κλιματικές προσομοιώσεις της μελέτης) η παραγωγή των 

κεφαλόποδων και των μαλακόστρακων θα παρουσιάσει μικρή μείωση, της τάξεως του 2%. Στα υπόλοιπα 

είδη, η μείωση της βροχόπτωσης δεν φαίνεται να έχει καμία επίπτωση στην παραγωγή τους. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης και αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα από 

την επίδραση της κλιματικής αλλαγής εκτιμήθηκε ότι θα υπάρξει σημαντική απώλεια εισοδήματος, ενώ το 

κόστος από τη μείωση της βιοποικιλότητας θα κυμανθεί από €287 εκατ. έως €1.896 εκατομμύρια. Τέλος 

εκτιμήθηκε ότι θα υπάρξει ανάγκη μετεγκατάστασης των παράκτιων κλωβών εντατικής εκτροφής ιχθύων, 

λόγω πιθανής υπερβολικής ρύπανσης και μεταβολής της κυκλοφορίας των θαλάσσιων ρευμάτων σε 

παράκτιες περιοχές.  
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5 Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις  

Μόλις το 44% των ψαριών που καταναλώνονται στην Ελλάδα έχει αλιευθεί ή «ανατραφεί» στις θάλασσές 

της. Η αλιεία στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου δεν δύναται πλέον να καλύψει τις ανάγκες των 

καταναλωτών και έτσι εισάγονται περί τους 5 τόνους ετησίως, κυρίως από χώρες της Βόρειας Αφρικής [14]. 

Σύμφωνα με την έρευνα της WWF, η περιοχή έχει ετήσια μέση κατανάλωση 33,4 κιλών ψαρικών κατ’ άτομο, 

τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 22,9 κιλά και ο διεθνής μέσος όρος 19,2 κιλά/έτος. 

Στην Ελλάδα, η ετήσια κατανάλωση ψαρικών κατ’ άτομο είναι μάλλον υψηλή, αγγίζοντας τα 19,6 κιλά. Όμως 

το 66% αυτών εισάγεται, το 22% είναι προϊόντα εγχώριας υδατοκαλλιέργειας και μόνο το 12% προϊόντα 

εγχώριας αλιείας. Αντίστοιχα, η κατανάλωση στην Πορτογαλία είναι 56,8 κιλά, τα οποία αντιστοιχούν σε 

πάνω από ένα κιλό ψαρικών κατ’ άτομο την εβδομάδα, ενώ η Ισπανία έχει την επόμενη υψηλότερη 

κατανάλωση, με 42,4 κιλά ψαριών. 

Σύμφωνα με την έκθεση, το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαρικών που πωλούνται στις αγορές της Μεσογείου 

εισάγεται και προέρχεται κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε κιλό 

ψαρικών που αλιεύεται ή εκτρέφεται στα μεσογειακά κράτη της Ε.Ε., σχεδόν δύο ακόμα κιλά εισάγονται από 

άλλες χώρες. Μεγάλο μέρος των εισαγωγών προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, 

Λιβύη), ενώ σημειώνεται ότι το 2014 τα μεσογειακά κράτη της Ε.Ε. εισήγαγαν περίπου 1,8 εκατ. τόνους από 

αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Αίγυπτος και 

Τουρκία). 

Τα μέσα σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού τόσο για τη Χώρα όσο και για την Περιφέρεια, όπως αναλύεται 

στο 5ο Παραδοτέο της παρούσας Σύμβασης δείχνουν μείωση του πληθυσμού.  

Η ζήτηση για πρωτεΐνη ψαριών εξαρτάται από το μέγεθος του ανθρώπινου πληθυσμού, τις προτιμήσεις και 

τις προτιμήσεις των καταναλωτών και ακόμη και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο κίνδυνος για την κοινωνία 

που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των διεθνών αποθεμάτων 

ιχθύων, δεδομένου ότι η Χώρα εισάγει ήδη σημαντικές ποσότητες ψαριών. Εάν περισσότερα από τα 

παραδοσιακά αγαπημένα είδη ψαριών μας μετακινηθούν βόρεια από τα ύδατα της Χώρας (ή της ΕΕ), τότε 

θα υπάρξει δυνητικά διαρκής συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική πρόσβαση σε πόρους. 
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6 Ικανότητα Προσαρμογής Τομέα 

Η βιομηχανία των υδατοκαλλιεργειών έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή 

μετριάζοντας τις σοβαρότερες απειλές και επωφελούμενη από τις αναδυόμενες ευκαιρίες και, συνεπώς, να 

αναπτυχθεί βιώσιμα εάν εφαρμοστούν μέτρα προσαρμογής. Ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχή 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι η ισχυρή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων σε 

επίπεδο βιομηχανίας, ακαδημαϊκού και διοικητικού επιπέδου. 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ, για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ληφθούν οι 

ακόλουθες δράσεις και μέτρα: 

• Δράση 1. Μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους και τεχνικές υδατοκαλλιεργειών με στόχο την ανάπτυξη νέων πλέον ανθεκτικών μεθόδων 

και τεχνικών ή/και την μετατόπιση υφιστάμενων μονάδων σε θέσεις μικρότερης τρωτότητας. 

Μέτρο 1.1. Ενδεικτικά μέτρα προσαρμογής: Εξέταση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης (καθορίζεται 

από το εκτρεφόμενο είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτροφής, και τα χαρακτηριστικά κάθε 

περιοχής) απομάκρυνσης υδατοκαλλιεργητικών μονάδων από περιοχές που εκτιμάται ότι θα θιγούν 

περισσότερο. 

Μέτρο 1.2. Διερεύνηση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης ύπαρξης τεχνολογικών συνθηκών-

προϋποθέσεων εφαρμογής υπερεντατικών συστημάτων παραγωγής (γνωστά ως κλειστά ή ημίκλειστα) 

ελέγχοντας και ρυθμίζοντας τα επίπεδα των βιολογικών, φυσικών, χημικών και υδρολογικών 

παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου ύδατος (περιβάλλον εκτροφής). 

Παρόμοια, το εξειδικευμένο ερευνητικό έργο ClimeFish, συμπέρανε ότι η στρατηγική προσαρμογής για την 

Ελλάδα για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών επεκτείνεται σε τρία επίπεδα, προτείνοντας μέτρα σε 

προσαρμογής επίπεδο καλλιέργειας /μονάδας, παρέχοντας συστάσεις πολιτικής και εντοπίζοντας κενά 

έρευνας και γνώσης. 

• Σε επίπεδο μονάδας, πολλά μέτρα στοχεύουν στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ μονάδων και στην 

προετοιμασία της βιομηχανίας για μελλοντικές αλλαγές σε τοπικά και ευρύτερα οργανωτικά επίπεδα 

(ζώνες ανάπτυξης). 

• Οι συστάσεις πολιτικής εστιάζονται στη δημιουργία ενός ευέλικτου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία 

των εκμεταλλεύσεων και τον καθορισμό νέων τοποθεσιών, καθώς και επενδύσεις σε προγράμματα 

αναπαραγωγής και νέες τεχνολογίες γεωργίας. 

• Το επίπεδο της έρευνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τους βιολογικούς 

μηχανισμούς που εμπλέκονται στην απόκριση σε υψηλές θερμοκρασίες και άλλους κλιματικούς 

παράγοντες. 

Στο πλαίσιο της ΕΣΠΚΑ, για τον τομέα της αλιείας προτάθηκαν δράσεις και μέτρα προσαρμογής τα οποία 

αναφέρονται ακολούθως. 

Δράση 1. Συγκέντρωση της γνώσης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 
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Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαχρονικές διακυμάνσεις των 

θαλάσσιων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο στις 

ελληνικές θάλασσες, αλλά και στις γειτονικές. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και 

σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.  

Μέτρο 1.2. Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαχρονικές διακυμάνσεις των 

αλιευτικών ιχθυοποθεμάτων και της αλιευτικής παραγωγής στις ελληνικές θάλασσες. Δείκτες 

αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.  

Μέτρο 1.3. Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία ή δεδομένα που 

επηρεάζουν τις διαχρονικές διακυμάνσεις της αλιευτικής παραγωγής των γειτονικών θαλασσών που 

συνορεύουν με τις ελληνικές θάλασσες. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών 

τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.4. Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες καταγράφεται η διαχρονική και γεωγραφική εξέλιξη 

των αλιευτικών τεχνικών της χώρας και η αντίστοιχη αλιευτική παραγωγή τους. Δείκτες 

αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.5. Καταγραφή των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί την τελευταία δεκαετία 

από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς και στοχεύουν στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην 

αλιεία. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός προγραμμάτων, βαθμός αξιολόγησης και κόστος επένδυσης. 

Δράση 2. Προσαρμογή στη νέα κατάσταση της αλιείας, που θα δημιουργηθεί από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

Μέτρο 2.1. Αποτίμηση και ενσωμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης που θα προκαλέσει 

η κλιματική αλλαγή στην αλιεία σε περιφερειακό και οικοσυστημικό επίπεδο σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε 

ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.2. Αποτίμηση των αλλαγών που θα προκληθούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών εξαιτίας της 

επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και 

σχετικών τεχνικών σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.3. Οργάνωση διεθνών θεσμικών διοικητικών μηχανισμών που θα ενεργοποιούν και θα ενισχύουν 

την επέκταση των αλιευτικών συμφερόντων εκτός των εθνικών συνόρων σε συμφωνία με τα όμορα κράτη, 

με στόχο τη διασπορά της αλιευτικής ισχύος σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, την ορθολογική διαχείριση 

της αλιείας των κοινών διεθνών ιχθυοπληθυσμών και την εκμετάλλευση περισσότερων αλιευτικών πόρων 

που θα προκύψουν εξ αιτίας της δράσης της κλιματικής αλλαγής. Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός 

νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.4 Μελέτη της εφαρμογής διαχρονικών αποτελεσματικών εθνικών και διεθνών σχεδίων αλιευτικής 

διαχείρισης των νέων αλιευτικών πόρων που σταδιακά θα εξαπλωθούν στις ελληνικές θάλασσες και της 

οργάνωσης συναφών συστημάτων παρακολούθησης της εφαρμογής τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

βαθμιαία προσαρμογή του συστήματος της αλιευτικής εκμετάλλευσης στην κλιματική αλλαγή. Δείκτες 
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αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών 

μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση 

Δράση 3. Αειφόρος διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. 

Μέτρο 3.1. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής (monitoring) βιοτικών και 

αβιοτικών παραμέτρων του θαλασσίου οικοσυστήματος απαραιτήτων για την εκτίμηση της τρωτότητας του 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, υπουργικών 

αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.  

Μέτρο 3.2. Θεσμοθέτηση μέτρων αειφορικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων τα οποία θα απαιτηθούν . 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών 

μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.  

Μέτρο 3.3. Μελέτη της γεωγραφικής εξάπλωσης και αφθονίας των θαλάσσιων «εισβολέων» στις ελληνικές 

θάλασσες. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και 

ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.  

Μέτρο 3.4. Θεσμοθέτηση μέτρων αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα 

που θα απαιτηθούν στις ελληνικές θάλασσες. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, 

κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια 

βάση.  

Μέτρο 3.5. Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας των αναμενομένων 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοστήματα. 

Δράση 4. Κατανόηση της δράσης των φυσικών και οικολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τους 

μηχανισμούς επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 

Μέτρο 4.1. Μελέτη και ερμηνεία των παραμέτρων (π.χ. αλατότητα, θερμοκρασία, εκπομπές CO2 κλπ) που 

απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και έχουν επιπτώσεις στην αλιεία. 

Μέτρο 4.2. Χαρτογράφηση της μετακίνησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ιχθυοπληθυσμών ανάλογα 

με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Δράση 5. Αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 

Μέτρο 5.1. Αποτίμηση της μεταβολής του κόστους της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής σε επίπεδο χώρας 

και περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους που απορρέει από τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. 

Μέτρο 5.2. Αποτίμηση των δράσεων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας οι οποίες κατά τη διάρκεια 

της κλιματικής αλλαγής θα ενισχύσουν κίνητρα για τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη 

μεταστέγασή τους, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις και σχεδιασμό υποδομών προσαρμογής. 
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Μέτρο 5.3. Αποτίμηση κόστους για την ταχεία αντικατάσταση του διαχειριστικού αλιευτικού συστήματος με 

ένα νέο, το οποίο α) καλύπτει το σύνολο της χώρας, β) θα λαμβάνει υπόψη τις νέες προσεγγίσεις στην αλιεία, 

γ) θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής και, δ) θα είναι αποδεκτό από τους 

απασχολούμενους στην αλιεία. 

Μέτρο 5.4. Οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εκείνους τους αλιευτικούς τομείς (τεχνικές) που δεν θα 

είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή π.χ. 

παράκτια αλιεία, αλιεία μικρών πελαγικών. 

Δράση 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην αλιεία. 

Μέτρο 6.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα στους επαγγελματίες αλιείς για την προσαρμογή της αλιείας στην 

κλιματική αλλαγή. Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, αριθμός ετησίων 

εντύπων, ημερίδων και εκδηλώσεων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. 

Μέτρο 6.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοσίων λειτουργών και κοινού για την αλιεία και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, 

ημερίδων και εκδηλώσεων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. 

Μέτρο 6.3. Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών αλιευτικού τουρισμού στα οικοσυστήματα που θα προκύψουν 

από τις κλιματικές αλλαγές. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός αδειών αλιευτικού τουρισμού. 
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8 Παραρτήματα 

8.1 Παράρτημα 1 Κατάλογος Επιπτώσεων "Κατηγορίας 1" 

α/α Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 
επίπτωση  

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Απειλές/Ευκαιρίες Συνέπειες Ομάδα Επιπτώσεων 

1 
Αύξηση των επιπέδων 
διοξειδίου του άνθρακα 

Οξίνιση του 
ωκεανού 

Επίδραση στην ανάπτυξη, 
την αναπαραγωγή και το 
σχηματισμό κελύφους 
πολλών ειδών ασπόνδυλων 
(π.χ. μαλάκια, εχινόδερμα, 
καρκινοειδή) 

Απειλή 

Επισιτιστική ασφάλεια: επιπτώσεις 
στη βιομηχανία καλλιέργειας 
οστρακοειδών. έμμεσες συνέπειες 
για τα ψάρια και τα υψηλότερα 
τροφικά επίπεδα · επιπτώσεις στην 
εμπορική αλιεία 

Οξίνιση των 
θαλασσών και 

εξαρτώμενα είδη 
 

2 
Αύξηση των επιπέδων 
διοξειδίου του άνθρακα 

Οξίνιση του 
ωκεανού 

Επίδραση σε 
ασβεστοποιημένα είδη που 
σχηματίζουν οικοτόπους 
(π.χ. κοράλια κρύου νερού) 

Απειλή 
Περιβάλλον: Επιπτώσεις για τους 
εξαρτώμενους οργανισμούς 

Οξίνιση των 
θαλασσών και 

εξαρτώμενα είδη 
 

3 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Αλλαγές στην κατανομή, τη 
μετανάστευση, την 
πρόσληψη και τον ρυθμό 
ανάπτυξης 

Απειλή 

Μεταβολές στις κατανομές των 
ειδών, ενδεχομένως μεταξύ των 
εθνικών συνόρων με διαφορετικές 
ποσοστώσεις (περιβαλλοντικές 
μετατοπίσεις). επηρεάζει τη 
συνολική παραγωγικότητα - 
επιπτώσεις στην εμπορική αλιεία 
(οικονομικές μετατοπίσεις). 
Δυνατότητα καλλιέργειας νέων 
ειδών. Γεωγραφικές διαφορές όσον 
αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης 
ορισμένων ειδών. επιπτώσεις στην 
επιβίωση των  ψαριών στη 
θάλασσα. 

Αλλαγές στην 
Κατανομή των 

εμπορικών 
ψαριών 

  

4 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αλλαγή στην 
ωκεάνια 
κυκλοφορία 

Αύξηση σε 
χωροκατακτητικά είδη 

Απειλή 

Περιβαλλοντικές συνέπειες / 
συνέπειες στην επισιτιστική 
ασφάλεια: Επιπτώσεις στα ιθαγενή 
ψάρια. Οφέλη από την άφιξη νέων 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών. 

Εισβλητικά ξενικά 
είδη 
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α/α Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 
επίπτωση  

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Απειλές/Ευκαιρίες Συνέπειες Ομάδα Επιπτώσεων 

Θα μπορούσε να προκαλέσει 
καταστροφική κατάρρευση των 
υπαρχόντων οικοσυστημάτων. 

5 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
μέσης 
Θερμοκρασίας 

Προγενέστερη 
διαστρωμάτωση και 
εμφάνιση πλαγκτόν στις 
θάλασσες 

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Περιβάλλον: Συνέπειες για άλλα 
τμήματα του οικοσυστήματος 
(κυρίως εμπορικά ψάρια), με 
ευρύτερες επιπτώσεις για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας 
και της παράκτιας 
υδατοκαλλιέργειας. Οικονομική 
ζημία: Αυξημένο κόστος εμπορικών 
ψαριών. Απώλεια απασχόλησης 

Άνθιση 
Φυτοπλαγκτού 

  

6 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Εισβολή μη ιθαγενών 
ειδών στη θάλασσα 

Απειλή 
Περιβαλλοντική απώλεια: Πιθανή 
μετατόπιση αυτόχθονων  
κοινοτήτων 

Εισβλητικά ξενικά 
είδη 

  

7 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αλλαγή στην 
ωκεάνια 
κυκλοφορία 

Αλλαγές στη μετανάστευση 
των ειδών και της 
συνδεσιμότητας κύκλου 
ζωής 

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Περιβαλλοντικές συνέπειες, με 
πιθανές επιπτώσεις στην 
επισιτιστική ασφάλεια 

Μετανάστευση 
ειδών 

  

8 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας/ 
του αέρα 

Αύξηση της συχνότητας 
πολλαπλασιασμού των 
βλαβερών φυκιών και 
μεδουσών 

Απειλή 

Περιβαλλοντική υγεία: 
Περισσότερες θανατώσεις ψάρια  
και κλείσιμο περιοχών  συλλογής 
οστρακοειδών 

Πολλαπλασιασμός 
επιβλαβών φυκιών 

  

9 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Μεταβολή της ισορροπίας 
μεταξύ ασθενειών που 
μεταδίδονται από το 
υδάτινο περιβάλλον τους 
ξενιστές και τα παθογόνα. 

Απειλή 

Τα εμπορικά αλιεύματα ενδέχεται 
να καταστούν μη εμπορεύσιμα 
(οικονομικό κόστος). μείωση των 
πληθυσμών ψαριών και 
οστρακοειδών (περιβαλλοντική 
υγεία) 

  
Ασθένειες 

και 
παθογόνα 

10 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 
και της στεριάς 

Μεταβολές των 
πληθυσμών των ψαριών. 
αύξηση στα είδη θερμών 
υδάτων , μείωση σε πολλά 
είδη ψυχρών υδάτων. 

Απειλή / Ευκαιρία 

Περιβαλλοντικά / Οικονομικά / 
κοινωνικά οφέλη και συνέπειες. 
Αλλαγές στη διαθεσιμότητα των 
θηραμάτων για θαλάσσια πτηνά. 
Πιθανές επιπτώσεις στην 
επισιτιστική ασφάλεια 

Αλλαγές στην 
κατανομή των 

εμπορικών 
ψαριών 
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α/α Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 
επίπτωση  

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Απειλές/Ευκαιρίες Συνέπειες Ομάδα Επιπτώσεων 

11 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Μεταβολές στον πληθυσμό 
πλαγκτόν θερμών και 
ψυχρών υδάτων 

Απειλή 
Περιβάλλον: Επιδράσεις στις 
προνυμφικές μορφές ψαριών. 

Άνθιση 
Φυτοπλαγκτού 

  

12 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Επιπτώσεις στη 
συμπεριφορά των ειδών -
π.χ. πιο υποτονική 

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Περιβάλλον: Περισσότερο ή 
λιγότερο ευάλωτα στη αλιεία 

Συμπεριφορά 
ειδών 

  

13 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Ανθρώπινες ασθένειες που 
συνδέεται με την αυξημένη 
παρουσία βακτηρίων / τον 
πολλαπλασιασμό 
επιβλαβών φυκιών / 
παθογόνων που 
μεταφέρονται από λύματα 

Απειλή 

Κλείσιμο εμπορικής αλιείας και 
κόστος δημόσιας υγείας · 
κοινωνικοοικονομική αναστάτωση · 
περιβαλλοντική διαταραχή 

Πολλαπλασιασμός 
επιβλαβών φυκιών 

Ασθένειες 
και 

παθογόνα 

14 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Αειφορία των κύριων 
ενδιαιτημάτων και των 
προστατευόμενων 
περιοχών 

Απειλή 

Περιβάλλον: προστατευόμενα είδη 
μπορούν να μεταναστεύσουν εκτός 
προστατευόμενων περιοχών, 
απώλεια ειδών λόγω απώλειας 
περιοχών ωοτοκίας κλπ. Αυξημένα 
επίπεδα ενδοτοπικού 
ανταγωνισμού 

Προστατευόμενοι 
οικότοποι και είδη 

  

15 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αλλαγή στην 
κυκλοφορία του 
ωκεανού 

Περιφερειακές αλλαγές 
στα τοπικά ρεύματα 

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Θα μπορούσε να επηρεάσει την 
τοπική αλιεία (επισιτιστική 
ασφάλεια), την παράκτια 
γεωμορφολογία, τη διασπορά της 
ρύπανσης κ.λπ. 

Τοπικά ρεύματα   

16 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Τα  είδη 
υδατοκαλλιεργειών 
γίνονται πιο ευαίσθητα σε 
ασθένειες 

Απειλή Περιβαλλοντική υγεία 
Καταστροφές σε 

είδη 
υδατοκαλλιέργειας 

  

17 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Εξωτικές ασθένειες σε είδη Απειλή Δημόσια / περιβαλλοντική υγεία   
Ασθένειες 

και 
παθογόνα 

18 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Μειωμένη παρουσία 
ορισμένων ασθενειών 

Ευκαιρία Δημόσια / περιβαλλοντική υγεία   
Ασθένειες 

και 
παθογόνα 
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α/α Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 
επίπτωση  

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Απειλές/Ευκαιρίες Συνέπειες Ομάδα Επιπτώσεων 

19 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της 
θερμοκρασίας 
χειμώνα 

Η εποχή αναπαραγωγής / η 
αναπαραγωγική 
συμπεριφορά των ψαριών 
διαταράσσεται 

Απειλή Η αλιεία επηρεάζεται 
Περίοδος 

αναπαραγωγής 
  

20 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αύξηση της  
Θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Αλλαγές στις «συνθήκες 
ενδιαιτήσεως» τόπων / 
ακτών για παραδοσιακά 
είδη υδατοκαλλιέργειας 

Απειλή 

Περιβάλλον: επιπτώσεις στην 
παραγωγικότητα των αποθεμάτων 
ιχθύων. απώλεια ή μείωση 
ορισμένων ειδών, ιδίως  ειδών 
υδατοκαλλιέργειας 

Μείωση ειδών   

21 
Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασία 

Αλλαγές 
θερμοκρασίας 

Θερμική καταπόνηση στα 
είδη υδατοκαλλιέργειας  

Απειλή   
Θερμική 

καταπόνηση ειδών 
  

22 Ένταση καταιγίδας/ανέμου Κύματα θυέλλης 
Αυξημένη συχνότητα 
ακραίων γεγονότων 
κυματισμών  

Απειλή 
Περιουσιακή / κοινωνική / 
οικονομική υποβάθμιση 

Παράκτιες 
πλημμύρες 

  

23 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 
Αύξηση της 
έντασης της 
καταιγίδας 

Μεταβλητότητα της 
αντοχής ηλικιακής κλάσης 
των ψαριών  

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Περιβαλλοντική / Επισιτιστική 
ασφάλεια 

αντοχή ηλικιακής 
κλάσης των 

ψαριών 
  

24 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 
Αύξηση της 
έντασης της 
καταιγίδας 

 
Επαναιώρηση των 
θρεπτικών ουσιών και 
επιπτώσεις στο πλαγκτόν 

Απειλή 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την 
υγεία 

Δυναμική 
θρεπτικών 

  

25 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 
Αλλαγή στην 
ένταση της 
καταιγίδας 

Καταστροφές / αλλαγή 
τοποθεσίας για είδη 
υδατοκαλλιέργειας 

Απειλή 
Περιβάλλον: Κόστος που σχετίζεται 
με ζημιές και αλλαγή τοποθεσίας 

Καταστροφές σε 
είδη 

υδατοκαλλιέργειας 
  

26 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 

Αύξηση 
συχνότητας 
καταιγίδας / 
ταχύτητας 
ανέμου 

Αυξημένη ένταση των 
παράκτιων ρευμάτων  και 
ατμοσφαιρική εναπόθεση 
μικρο-θρεπτικών ουσιών 

Ουδέτερη 
επίπτωση 

Επίδραση στην θρεπτική δυναμική 
και στην ανακύκλωση 

Δυναμική 
θρεπτικών 

  

27 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 

Αύξηση της 
έντασης 
καταιγίδας 
(υψηλότερη 
συχνότητα 
ισχυρών 
ανέμων) 

Αυξημένη αποτυχία 
εξοπλισμού 

Απειλή 
Οικονομική απώλεια: Ανάγκη για 
αλλαγή τοποθεσίας / αλλαγές στον 
σχεδιασμό του εξοπλισμού 

Αστοχία 
εξοπλισμού 
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α/α Κύρια κλιματική μεταβολή 
Κλιματική 
επίπτωση  

Επιπτώσεις/Συνέπειες 
κλιματικής αλλαγής 

Απειλές/Ευκαιρίες Συνέπειες Ομάδα Επιπτώσεων 

28 Ένταση καταιγίδας/ανέμου 
Αύξηση της 
καταιγίδας 

Επιπτώσεις στην ικανότητα 
των αλιευτικών σκαφών να 
έχουν πρόσβαση σε 
πόρους 

Απειλή Οικονομικό κόστος 
Εποχικές συνθήκες 

λειτουργίας 
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8.2 Παράρτημα 2. Βαθμολογία Καταλόγου 1  

Ομάδα Επιπτώσεων Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό Ευάλωτες ομάδες Ν/Ο 

Ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ό
 

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ο

ντ
ικ

ό
 

Κ
ο

ιν
ω

νι
κό
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τα
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εί

γω
ν 

χα
ρ

α
κτ

ή
ρ

α
ς 

Συ
νο

λι
κή

 

Β
α

θ
μ

ο
λο

γί
α

 

Εισβλητικά ξενικά 
είδη (4, 6) 

Αν δεν είναι 
βιώσιμα 

προκύπτουν 
απώλειες από 

δράσεις εξάλειψης 
και εξυγίανσης 

Αλλαγές στη δομή της 
κοινότητας των ειδών, 
μείωση αυτόχθονων 

ειδών 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 2 2 25 

Περίοδος 
αναπαραγωγής (19) 

Είδη αλιείας 
Αλλαγή στη 

συμπεριφορά των ειδών 
Μικρός αριθμός πληθυσμού 

που επηρεάζεται 
Παραγωγοί και 
καταναλωτές 

2 2 1 2 2 25 

Οξίνιση των 
θαλασσών και 

εξαρτώμενα είδη 
(1,2) 

Απώλεια λόγω 
μειωμένης αλιείας 
και ειδών-στόχων 

Διαταραχή της 
δημιουργίας 

προνυμφών, της 
ανάπτυξης και της 
ασβεστοποίησης 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 2 2 25 

Μετανάστευση 
ειδών (7) 

Απώλεια λόγω 
αλλαγής αλιευτικών 

περιοχών 

Επιπτώσεις στην 
εξάπλωση των 

προνυμφών, την 
πρόσληψη και τη δομή 

των κοινοτήτων 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 2 2 25 

Θερμική 
καταπόνηση ειδών 

(21) 

Απώλεια λόγω 
μειωμένης αλιείας 

και ειδών που 
αλιεύονται 

Είδη περισσότερο 
ευάλωτα τους 

θερμότερους μήνες (π.χ. 
καλοκαίρι) 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 1 2 12 
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Ομάδα Επιπτώσεων Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό Ευάλωτες ομάδες Ν/Ο 

Ο
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ο
νο
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ικ

ό
 

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ο

ντ
ικ

ό
 

Κ
ο
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ω

νι
κό
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ιθ
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νό

τη
τα
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εί

γω
ν 

χα
ρ

α
κτ

ή
ρ

α
ς 

Συ
νο

λι
κή

 

Β
α

θ
μ

ο
λο

γί
α

 

Καταστροφές σε 
είδη 

υδατοκαλλιέργειας 
(16,25) 

Αυξημένο κόστος 
για μετριασμό και 
μετεγκατάσταση 

Διάδοση ασθενειών 
Μικρός αριθμός πληθυσμού 

που επηρεάζεται 
 2 2 1 2 2 25 

Αλλαγές στην 
Κατανομή των 

εμπορικών ψαριών 
(3,10) 

Αναδιοργάνωση των 
οικονομιών και των 

πολιτικών 

Αλλαγές στην κατανομή, 
τη μετανάστευση, την 

πρόσληψη και τον 
ρυθμό ανάπτυξης 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 3 2 1 17 

Ασθένειες και 
παθογόνα (9, 

13,17,18) 

Κόστος μετριασμού, 
πρόληψης και 

αποκατάστασης 

Μαζική θνησιμότητα 
οργανισμών, αλλαγές 

στην δομή των 
κοινοτήτων 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 2 2 1 15 

Πολλαπλασιασμός 
επιβλαβών φυκιών 

(8, 13) 

Κόστος 
αποκατάστασης, 
απώλειες λόγω 
θνησιμότητας, 

ανθρώπινη υγεία 

Μαζική θνησιμότητα 
οργανισμών, αλλαγές 

στην δομή των 
κοινοτήτων 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 2 1 2 15 

Δυναμική 
θρεπτικών (24, 26) 

Κόστος που 
συνδέεται με την 

αποκατάσταση και 
απώλειες λόγω 
αλλαγών στην 

αφθονία και τη 
σύνθεση των ειδών 

Η αύξηση θα ευνοήσει 
τα είδη, οι μειώσεις 

μπορεί να επηρεάσουν 
την αφθονία των ειδών 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 2 3 1 22 

Τοπικά ρεύματα 
(15) 

Κόστος που 
συνδέεται με την 

αύξηση της 

Αλλαγές στην κατανομή 
ειδών, διασπορά και 
συγκέντρωση ρύπων 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 1 2 1 2 1 10 
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Ομάδα Επιπτώσεων Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό Ευάλωτες ομάδες Ν/Ο 

Ο
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ο
νο

μ
ικ

ό
 

Π
ερ
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α
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ο

ντ
ικ
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Π
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Συ
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κή

 

Β
α

θ
μ

ο
λο

γί
α

 

αλιευτικής 
προσπάθειας και 

την αποκατάσταση 
της διασποράς και 
της συγκέντρωσης 

ρύπανσης 

Εποχικές συνθήκες 
λειτουργίας (28) 

Απώλειες λόγω 
καθυστερήσεων και 

δυσκολιών 
λειτουργίας 

Πιθανή βελτίωση των 
αποθεμάτων ιχθύων και 

των θαλασσών 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 1 1 2 1 10 

Μείωση ειδών (20) 

Απώλειες λόγω 
μείωσης του 

αριθμού των ειδών 
υδατοκαλλιέργειας 
και λοιπών ειδών 

αλιείας 

Αλλαγές στη δομή των 
κοινοτήτων και της 

λειτουργίας του 
οικοσυστήματος 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 2 1 12 

Συμπεριφορά ειδών 
(12) 

Κόστος που 
οφείλεται στην 

αλλαγή των 
αλιευτικών 

περιοχών και σε 
πιθανότητα 

μετεγκατάστασης 
υποδομών 

Μετανάστευση ειδών σε 
ψυχρότερες περιοχές 

(π.χ. βαθύτερα νερά) για 
ζευγάρωμα και 
αναπαραγωγή 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 1 1 1 6 

Ανθίση 
Φυτοπλαγκτού 

(5,11) 

 
Απώλεια λόγω της 

μείωσης της 

Μείωση του πληθυσμού 
των ειδών είδη λόγω 
θανάτωσης. υποξία; 

Σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού επηρεάζεται 

Αλιείς 2 2 2 1 1 7 
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Ομάδα Επιπτώσεων Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό Ευάλωτες ομάδες Ν/Ο 

Ο
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αλιευτικής 
παραγωγής 

συγκέντρωση τοξινών, 
αλλαγές στην κατανομή 

των ειδών 

Αστοχία εξοπλισμού 
(17) 

Κόστος που 
σχετίζεται με ζημιές 
και αποκατάσταση 

ή/και απόκτηση 
νέου εξοπλισμού 

Διαφυγές, θνησιμότητα 
ειδών 

υδατοκαλλιέργειας, 
μετεγκατάσταση σε νέες 

περιοχές 

Μικρός αριθμός πληθυσμού 
που επηρεάζεται 

 1 1 1 1 1 4 

Επισημαίνεται ότι από τη συνολική βαθμολογία (>30) των επιμέρους επιπτώσεων του Καταλόγου 1 δεν προκύπτουν επιπτώσεις οι οποίες θα αναλυθούν 

περεταίρω για τον υπό μελέτη τομές (επιπτώσεις κατηγορίας 2 – βλ. κεφάλαιο μεθοδολογίας).  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 

(Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα ‘‘Υδατικοί Πόροι – Πλημμύρες’’ είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι 

οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης 

Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της παρούσας καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

‘‘Υδατικοί Πόροι – Πλημμύρες’’ (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα των υδάτων με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι 

οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το 

ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για 

την πρόβλεψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate 

Change Risk Assessment (CCRA) του Ηνωμένου Βασιλείου με προσαρμογές και περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση 

προσαρμοστικής ικανότητας του Τομέα, τη χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του 

μεγέθους των κινδύνων [1]. 

Ο εξεταζόμενος Τομέας υδάτων της Περιφέρειας αναλύεται υπό τη διττή έννοια, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό για τον άνθρωπο φυσικό πόρο (υδατικοί πόροι) και αφετέρου, 

από το γεγονός ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το αίτιο πρόκλησης συνεπειών 

στους ανθρώπους και τις υποδομές, στις περισσότερες περιπτώσεις δυσμενών και καταστρεπτικών 

(πλημμύρες). Ο εξεταζόμενος Τομέας εξετάζεται επομένως στις δύο συνιστώσες του: Στη συνιστώσα της 

χρησιμότητας του φυσικού πόρου για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και στη συνιστώσα της επισφάλειας 

των υπό δυσμενείς προϋποθέσεις αποτελεσμάτων που επιφέρει. 

1.2 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Η δομή της παρούσας Έκθεσης έχει ως ακολούθως: 

• Στο παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται: συνοπτικά τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου, η 

επισκόπηση και η αξιολόγηση της σημαντικότητας του εξεταζόμενου Τομέα στην Περιφέρεια 

Αττικής, το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων της Διοίκησης για τον Τομέα και 

τέλος, οι αρμόδιες αρχές και οι αρμοδιότητες τους. 
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• Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην προσέγγιση ποιοτικής 

εκτίμησης και ποσοτικού προσδιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

εξεταζόμενο Τομέα. 

• Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται η ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων. Αρχικά εντοπίζονται οι 

κλιματικές μεταβολές βάσει των οποίων καταγράφονται όλες οι επιπτώσεις στον εξεταζόμενο 

Τομέα (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Από αυτές επιλέγονται κατόπιν βαθμολόγησης οι επιπτώσεις  

μεγαλύτερης προτεραιότητας που συνθέτουν τον κατάλογο "Κατηγορίας 2", για τις οποίες 

ακολουθεί αναλυτική ποιοτική αξιολόγηση. 

• Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής σε 

δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους εξέτασης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία. Η ποσοτικοποίηση 

γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων (δείκτες) και πρόβλεψης της μελλοντικής τιμής τους στο 

μέλλον. 

• Στο κεφάλαιο 5 συνεκτιμώνται οι επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στις εκτιμημένες 

επιπτώσεις. Αρκετοί από τους μελλοντικούς κινδύνους επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα 

κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο επηρεασμός αυτός 

παρουσιάζεται και συνεκτιμάται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. 

• Στο κεφάλαιο 6 γίνεται μία προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των εκτιμημένων επιπτώσεων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων Τομέων. 

Η χρηματική αυτή αποτίμηση αποτυπώνει την επίδραση των συγκεκριμένων κινδύνων στην 

ανθρώπινη ευημερία.  

• Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα δεδομένα που καθορίζουν την ικανότητα προσαρμογής του 

Τομέα.  

• Το κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις 

προτεινόμενες δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

• Στο κεφάλαιο 9 δίδεται η επιλεγμένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

• Τέλος, το κεφάλαιο 10 περιέχει τα Προσαρτήματα (Πίνακες και Εικόνες) της ανάλυσης. 

1.3 Επισκόπηση του Τομέα 

1.3.1 Ανάλυση των χαρακτηριστικών τομέα  

Α) Υδατικοί Πόροι 

Η Περιφέρεια Αττικής εκτείνεται χωρικά στα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ): Αττικής (06), Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας (07) και Ανατολικής Πελοποννήσου (03). Οι υδατικοί πόροι της Περιφέρειας διακρίνονται σε 

επιφανειακούς και υπόγειους και ουσιαστικά συγκεντρώνονται εντός του ΥΔ06, πλην περιορισμένων 

υπόγειων υδατικών όγκων που αναπτύσσονται στα βόρεια εκτός ορίων της Περιφέρειας εντός του ΥΔ07, 

καθώς επίσης στην περιοχή Τροιζήνας και σε νησιά της Περιφέρειας που ανήκουν στο ΥΔ Ανατολικής 

Πελοποννήσου (ΥΔ03).  

Τα στοιχεία των υδατικών πόρων που παρουσιάζονται στη συνέχεια, στην πλειονότητα τους προέρχονται 

από τα Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) – 1η Αναθεώρηση [19, 20, 21, 22] και 

τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ [26, 27, 28]. Τα Σχέδια Διαχείρισης συντάχθηκαν με 

γεωγραφική αναφορά τα υδατικά διαμερίσματα, η έκταση των οποίων διαφοροποιείται σε σχέση με τα 
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διοικητικά όρια των Περιφερειών. Οι διαφορές που προκύπτουν από το γεγονός αυτό αναφέρονται όπου 

απαιτείται στη συνέχεια. 

Α.1) Επιφανειακά ύδατα 

Τα επιφανειακά ύδατα της Περιφέρειας ανήκουν εντός του ΥΔ06, ενώ στις περιοχές της Περιφέρειας που 

ανήκουν στο ΥΔ03 (Τροιζήνα, Πόρος Κύθηρα κ.α.), δεν έχουν αναγνωριστεί επιφανειακά υδατικά 

συστήματα. Οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι στο ΥΔ06, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ είναι (Εικόνα 1-1): 

- 15 ποτάμια υδατικά συστήματα, 

- 1 ποτάμιο Ιδιαίτερα Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) λιμναίου χαρακτήρα (ταμιευτήρας) 

και, 

- 14 παράκτια υδατικά συστήματα. 

Στην Αττική δεν έχουν αναγνωριστεί Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα. 

 

Εικόνα 1-1 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ06. 

Στην έκταση του ΥΔ06 που διοικητικά δεν ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής (περιοχή Αγίων Θεοδώρων και 

Λουτρακίου) δεν έχουν αναγνωριστεί επιφανειακά υδατικά συστήματα. 
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Όλα τα ποτάμια υδατικά συστήματα που αναγνωρίστηκαν είναι του τύπου R-M, δηλαδή των μεσογειακών 

ρεμάτων με μικρής έως μεσαίας έκτασης λεκάνη απορροής και έντονα εποχικό, έως περιοδικό χαρακτήρα 

ροής. Τα χαρακτηριστικά τους δίδονται στον Πίνακα 1-1 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 1-1 Χαρακτηριστικά Ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας Αττικής, (από 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 

α/α Όνομα Κωδικός Κατηγορία 
Μήκος 

(km) 

Άμεση 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Αθροιστική 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Μέση 
Ετήσια 

Απορροή 
(hm3) 

Τύπος 

1 Ρ. ΠΑΛΙΟΜΙΑΟΥΛΗ EL0626R000002009Ν ΦΥΣ 9,09 24,6 24,6 5,0 R-M5 

2 Ρ. ΛΑΚΑ EL0626R000000008Ν ΦΥΣ 9,02 69,1 69,1 13,0 R-M1 

3 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 1 EL0626R000200001Η ΙΤΥΣ 14,04 160,5 422,2 94,0 R-M2 

4 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 7 EL0626R000210007Ν ΦΥΣ 3,53 11,3 11,3 2,5 R-M1 

5 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 5 EL0626R000206005Ν ΦΥΣ 3,44 9,4 9,4 2,5 R-M5 

6 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 4 EL0626R000204004Ν ΦΥΣ 7,24 14,6 14,6 4,5 R-M1 

7 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 6 EL0626R000208006Ν ΦΥΣ 1,35 7,2 7,2 2,0 R-M1 

8 Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 1 EL0626R000100010Ν ΦΥΣ 3,93 13,2 102,5 11,0 R-M2 

9 Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 3 EL0626R000100011Ν ΦΥΣ 9,81 34,7 34,7 4,0 R-M1 

10 Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 2 EL0626R000100012Ν ΦΥΣ 18,22 54,6 54,6 7,0 R-M1 

11 Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ EL0626R000300013Ν ΦΥΣ 5,91 36,3 36,3 5,0 R-M1 

12 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 2 EL0626R000200002Ν ΦΥΣ 19,83 177,6 261,7 53,0 R-M2 

13 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 3 EL0626R000202003Ν ΦΥΣ 9,20 27,0 27,0 6,0 R-M5 

14 Ρ. ΕΡΑΣΙΝΟΥ EL0626R000300014N ΦΥΣ 10,01 213,4 213,4 32,6 R-M2 

15 Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 8 – Ρ. ΠΥΡΝΑΣ EL0626R000212008Η ΙΤΥΣ 1,38 14,65 14,7 2,7 R-M1 

ΦΥΣ: Φυσικό ΥΣ, ΙΤΥΣ: Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο ΥΣ 
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Το ποτάμιο (λιμναίου χαρακτήρα) ΙΤΥΣ είναι η ‘‘Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα (EL0626RL00000001H)’’, με 

έκταση 2,98 km2, περίμετρο 11,41 km, ωφέλιμης χωρητικότητας 32,2 hm3
 και έκτασης λεκάνης απορροής 

ανάντη του φράγματος 120 km2
 περίπου. 

Τα παράκτια υδατικά συστήματα είναι όλα του τύπου ΙΙΙΕ, δηλαδή «Παράκτια Ύδατα της Ανατολικής 

Μεσογείου που δεν επηρεάζονται από εισροή γλυκών υδάτων». Τα στοιχεία τους δίδονται στον Πίνακα 1-2 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 1-2 Χαρακτηριστικά Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας Αττικής, (από 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 

α/α Όνομα Κωδικός Κατηγορία 
Έκταση 
(km2) 

Περίμετρος 
(km) 

1 ΚΟΛΠΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ EL0626C0009N ΦΥΣ 6,3 23,5 

2 ΔΥΤΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (*) EL0626C0010N ΦΥΣ 1.124,2 366,4 

3 ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ -ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EL0626C0001N ΦΥΣ 142,6 78,7 

4 ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΠΟΥ ΠΕΤΑΛΙΩΝ -ΡΑΦΗΝΑ EL0626C0002N ΦΥΣ 545,7 186,8 

5 ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΑΥΡΙΟΥ -ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ EL0626C0003N ΦΥΣ 110,9 177,2 

6 ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ (*) EL0626C0005N ΦΥΣ 214,0 107,8 

7 ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ EL0626C0006N ΦΥΣ 58,7 76,7 

8 ΕΣΩ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ) ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ EL0626C0012N ΦΥΣ 417,0 183,9 

9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ EL0626C0007H ΙΤΥΣ 12,8 22,1 

10 ΝΗΣΙΔΑ 1 EL0626C0014N ΦΥΣ 32,8 36,0 

11 ΕΣΩ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ) ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ EL0626C0011Ν ΦΥΣ 65,0 79,4 

12 ΕΞΩ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ EL0626C0013N ΦΥΣ 1.296,3 342,9 

13 ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ EL0626C0004Η ΙΤΥΣ 0,4 3,6 

14 ΑΚΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΕΙΡΑΪΚΗ EL0626C0008Η ΙΤΥΣ 5,7 41,4 

1 ΚΟΛΠΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ EL0626C0009N ΦΥΣ 6,3 23,5 
(*) Τμήμα τους εκτός διοικητικών ορίων Περιφέρειας Αττικής. 

Επισημαίνεται ότι λόγω του διοικητικού ορίου της Περιφέρειας στα Γεράνεια όρη, το δυτικό τμήμα του 

παράκτιου υδατικού συστήματος ‘‘Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος (EL0626C0010N)’’ ανήκει στα υδατικά 

διαμερίσματα (02) και (03), ενώ το δυτικό τμήμα του παράκτιου υδατικού συστήματος ‘‘Κόλπος 

Αλκυονίδων (EL0626C0005N)’’ ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα (02). 

Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα προκύπτει ότι χαρακτηρισμένα επιφανειακά νερά της Περιφέρειας ως 

‘‘υδατικά συστήματα’’ από το ΣΔΛΑΠ Αττικής, είναι μόνο υδατορέματα του Λεκανοπεδίου Αθηνών, της 

Βορειο-Ανατολικής Αττικής και της Ανατολική Αττικής. Στην περιοχή δυτικά του όρους Αιγάλεω, ουσιαστικά 

στο δυτικό ήμισυ της έκτασης της Περιφέρειας, αν και υπάρχουν σημαντικοί άξονες απορροής δεν έχουν 

χαρακτηριστεί υδατικά συστήματα. Στους επιφανειακούς όμως υδατικούς πόρους της Περιφέρειας θα 

πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις σημαντικές απορροές που συντελούνται στη δυτική περιοχή της 

Περιφέρειας, όπως και στα νησιά. Για τους παραπάνω λόγους δίδουμε στη συνέχεια μια πιο αναλυτική 

παρουσίαση των επιφανειακών νερών, με βάση το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. 

Τα 9 από τα 15 επιφανειακά υδατικά συστήματα της Αττικής βρίσκονται στην περιοχή του Λεκανοπεδίου 

της Αθήνας, όπου οι σημαντικότερες από περιβαλλοντική και υδρολογική άποψη απορροές είναι ο ποταμός 

Κηφισός, ο ποταμός Ιλισός και το ρέμα της Πικροδάφνης το οποίο διαρρέει την περιοχή Ηλιούπολης – 
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Παλαιού Φαλήρου. Ο Κηφισός πηγάζει από την Πάρνηθα και την Πεντέλη και δέχεται τα νερά από πολλά 

ρέματα καθώς και μεγάλη ρύπανση από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Στο βόρειο, ανοικτό τμήμα του 

διατηρεί φυσικό χαρακτήρα και έχει ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον, την ανάπτυξη αλλά και την 

αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Για την προστασία του Κηφισού έχει εκδοθεί το ΠΔ 15-6-1994 

(ΦΕΚ 632/Δ).  

Το Ρέμα της Πικροδάφνης που έχει και αυτό χαρακτηριστεί από το Σχέδιο Διαχείρισης ως ποτάμιο υδατικό 

σύστημα, είναι το τελευταίο ρέμα της νότιας Αττικής που διατηρείται σε φυσική μορφή. Πηγάζει από τη 

δυτική πλευρά του Υμηττού και αφού διέλθει από τον αστικό ιστό της Ηλιούπολης και του Αγίου 

Δημητρίου, εκβάλλει στο Σαρωνικό Κόλπο στο σύνορο ανάμεσα σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο. Το Ρέμα της 

Πικροδάφνης έχει χαρακτηριστεί «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» με την Απόφαση 

9173/1642/1993 (ΦΕΚ 281/Δ). 

Άλλος σημαντικός άξονας απορροής του λεκανοπεδίου ο οποίος όμως δεν έχει χαρακτηριστεί ως υδατικό 

σύστημα, είναι ο Ιλισός ποταμός, που πηγάζει από τις ΒΔ/κές πλαγιές του Υμηττού και εκβάλλει στο 

Φαληρικό όρμο. Ο Ιλισός ρέει με χειμαρρικό χαρακτήρα, κατά το πλείστον σε διευθετημένη κοίτη, αλλά 

διατηρεί κατά θέσεις χαρακτηριστικά φυσικού συστήματος, τόσο στην ορεινή του κοίτη, όσο και μέσα στην 

αστική περιοχή (Αγία Φωτεινή Ιλισού).  

Ένας ακόμα αξιόλογος άξονας απορροής του λεκανοπεδίου που και αυτούς δεν έχει χαρακτηριστεί ως 

υδατικό σύστημα, είναι το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου το οποίο πηγάζει από τις παρυφές της Πεντέλης 

και χύνεται στην περιοχή των Χαλανδραίων, σβήνοντας στα Τουρκοβούνια. Το ρέμα Πεντέλης – 

Χαλανδρίου, η κοίτη, τα πρανή του και οι παραρεμάτιες εκτάσεις που βρίσκονται σε εντός και εκτός 

σχεδίου περιοχές των όμορων Δήμων χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενη περιοχή (ΠΔ της 9-8-1995, 

ΦΕΚ659/Δ).  

Στη Βορειο-Ανατολική Αττική σημαντικός άξονας απορροής που δεν έχει χαρακτηριστεί ως υδατικό 

σύστημα είναι ο χείμαρρος Χάραδρος που πηγάζει από τις ανατολικές απολήξεις της Πάρνηθας, διασχίζει 

την πεδιάδα του Μαραθώνα και χύνεται στον ομώνυμο όρμο. Έχει λεκάνη έκτασης 185 km2, που ορίζεται 

από τα όρη Πάρνηθα και Πεντέλη και στο μέσον περίπου της διαδρομής του έχει κατασκευαστεί από το 

1931 ταμιευτήρας με σκοπό την ύδρευση της Αθήνας. Ο ταμιευτήρας αυτός είναι το χαρακτηρισμένο από 

το ΣΔΛΑΠ ΥΔ06, ΙΤΥΣ EL0626RL00000001H. 

Στο Θριάσιο Πεδίο και γενικότερα στη Δυτική Αττική όπου δεν έχουν χαρακτηριστεί επιφανειακά υδατικά 

συστήματα, το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από μία πληθώρα ρεμάτων, με παράλληλη περίπου 

διάταξη, που εκβάλλουν στη στενή παραλία Ασπροπύργου – Ελευσίνας, μήκους περίπου 8,00 km. 

Πρόκειται από ανατολικά προς τα δυτικά για τα ρέματα: Αγίου Γεωργίου ή Γιαννούλας στο οποίο 

συμβάλλουν τα ρέματα Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων, το ρέμα Αγίου Ιωάννου, ο χείμαρρος 

Σαρανταπόταμος στον οποίο συμβάλλουν τα ρέματα Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη και το ρέμα Σούρες στο 

οποίο συμβάλλουν τα ρέματα Αγίας Αικατερίνης και Λούτσας. Όλα τα ρέματα της περιοχής είναι 

χειμαρρικής απορροής και κατά περιόδους διακινούν πολύ σημαντικούς όγκους νερών, όταν και 

λειτουργούν πλημμυρικά. Σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της πεδινής κοίτης τους δεν υπάρχει επαρκής 

διατομή, λόγω αλλοίωσης της φυσικής κοίτης από διάφορες παρεμβάσεις και κατασκευές. Σημαντικές 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις έχουν γίνει και στη ζώνη εκβολής των ρεμάτων και τελικά η αλλοίωση της 
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φυσικής τους απορροής έχει συμβάλλει στην εκδήλωση σημαντικών πλημμυρικών προβλημάτων στην 

περιοχή. 

Στη λεκάνη των Μεγάρων, μεταξύ των ορεινών όγκων Γερανείων και Πατέρα, αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο υδρογραφικό δίκτυο δενδριτικής μορφής, με σημαντικό μήκος απορροής αθροιστικά, που 

εκβάλλει στην παράκτια ζώνη από Νέα Πέραμο και Βλυχάδα ως την Πάχη. Ο σημαντικότερος κλάδος του 

δικτύου είναι το Κουλουριώτικο ρέμα (Ίαπις ποταμός) στα ανατολικά που εκβάλλει στη Νέα Πέραμο, αλλά 

και οι κλάδοι από αποστραγγίζουν τις ανατολικές πλαγιές των Γερανείων, όπως: Λούμπα, Μονή Αγίου 

Ιωάννου Προδρόμου, Σπάρτα, Χάνι Δερβένι, Μαυρατζάς, Μονή Αγίου Ιεροθέου. Όλοι αυτοί οι χείμαρροι 

εκβάλλουν στην περιοχή της Πάχης, πολλοί από τους οποίους απορρέοντας μέσα από την αστική περιοχή 

των Μεγάρων. Λόγω αυξημένων απορροών της ορεινής κοίτης των ρεμάτων, εκδηλώνονται συχνά 

πλημμύρες που δημιουργούν προβλήματα τόσο στην αστική όσο και στην αγροτική περιοχή. Άλλα 

υδατορέματα της περιοχής είναι τα ρέματα Πίκας και Αμυγδαλιάς που εκβάλλουν δυτικότερα στην 

παράκτια ζώνη της Κινέττας, όπου και σε αυτά συχνά εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα. 

Στην ηπειρωτική περιοχή της Περιφέρειας υπάρχουν μερικά ακόμα υδατορεύματα, όπως ο Ερασίνος και το 

ρέμα Ραφήνας στα Μεσόγεια, ο χείμαρρος Θορικού στη Λαυρεωτική κ.α., τα οποία αναφέρονται στη 

συνέχεια στα σχετικά περί πλημμυρών, λόγω της πλημμυρικής κατά βάση συμπεριφοράς τους και των 

επιπτώσεων που προκαλούν. 

Σε ότι αφορά τα νησιά της Περιφέρειας στην περιοχή της Τροιζηνίας, αναπτύσσονται μικρές σε μέγεθος 

λεκάνες απορροής, με ρέματα εφήμερης ροής και μικρού μήκους κλάδους, τόσο στο τμήμα της 

Πελοποννήσου όσο και στα γύρω νησιά που ανήκουν στην Περιφέρεια. Στα Κύθηρα, η μεγαλύτερη 

υδρολογική λεκάνη του νησιού είναι αυτή του ρέματος Περιστεριώνα, στην οποία ανήκουν και τα ρέματα 

Μύλου και Μακρώνα, με έκταση λεκάνης 38,26 km2. Το ρέμα Περιστεριώνα, μαζί με το ρέμα Κακού 

Ποταμού, που έχει έκταση λεκάνης 21,6 km2, είναι τα πλέον αξιόλογα ρέματα που σχηματίζονται στο νησί. 

Μαζί με τα ρέματα Πλατύ, Βλυχάδας και τον Κακό Ποταμό – ρέμα Αγριοσυκιάς, αποτελούν τις κύριες 

λεκάνες απορροής που οι κλάδοι τους εκβάλλουν στον κόλπο του Αγ. Νικολάου.  

Α.2) Υπόγεια ύδατα 

Τα υπόγεια ύδατα της Περιφέρειας αναπτύσσονται στην πλειονότητα τους εντός του ΥΔ06 (Αττικής), πλην 

περιορισμένων υπόγειων υδατικών όγκων που αναπτύσσονται στα βόρεια εντός του ΥΔ07, καθώς επίσης 

στην περιοχή Τροιζήνας και σε νησιά της Περιφέρειας που ανήκουν στο ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου 

(ΥΔ03). 

Στο υδατικό διαμέρισμα Αττικής έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ ΥΔ06, εικοσιένα (21) Υπόγεια 

Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ), η επιφανειακή εξάπλωση των οποίων δείχνεται στην Εικόνα 1-3 και τα στοιχεία 

τους περιέχονται στη συνέχεια στον Πίνακα 1-3. Τα δύο πρώτα ΥΥΣ του Πίνακα 1-3 είναι εκτός των ορίων 

της Περιφέρειας και τα δύο επόμενα, ανήκουν μόνο σε τμήμα τους εντός Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, το 

ΥΥΣ Βόρειο-Ανατολικής Πάρνηθας (α) (EL0600081) επεκτείνεται υπόγεια και εντός των διοικητικών ορίων 

του ΥΔ07 (Εικόνα 1-2). 

Στους υπόγειους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται επτά (7) ακόμα ΥΥΣ, που 

ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03), από ένα ΥΥΣ στα νησιά Κύθηρα, 
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Αντικύθηρα, Ύδρα, Σπέτσες και Πόρος και από ένα ΥΥΣ στη χερσόνησο των Μεθάνων και στην πεδινή 

περιοχή της Τροιζήνας (Πίνακας 1-4). 

 

Εικόνα 1-2 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Περιφέρειας Αττικής εντός ΥΔ 06, σύμφωνα με την 1η 
Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ06. 

Στον Πίνακα 1-3 δίδονται τα στοιχεία των ΥΥΣ του ΥΔ06, ενώ στον Πίνακα 1-4 τα στοιχεία των επτά (7) ΥΥΣ 

του ΥΔ03, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης. Στους πίνακες αυτούς 

δίδονται τα στοιχεία επιφανειακής ανάπτυξης και δυναμικότητας των ΥΥΣ, ενώ έχουμε προσθέσει και τη 

στήλη ‘‘Ισοζύγιο’’, που αποτελεί ουσιαστικά μία ένδειξη των υφιστάμενων υδατικών τους αποθεμάτων. 
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Πίνακας 1-3 Χαρακτηριστικά Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας Αττικής, εντός του ΥΔ06, (από 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06 με 
προσαρμογές) 

α/α Όνομα Κωδικός 
Έκταση 
(km2) 

Τροφοδοσία 
(hm3) 

Απολήψεις 
(hm3) 

Ισοζύγιο 
(hm3) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 

Ποιοτική 
Κατάσταση 

1 Λουτρακίου (*) EL0600010 41 4,5 2,86 (+) 1,64 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

2 Δυτικών Γερανείων (*) EL0600020 112 15 1,17 (+) 13,83 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

3 Κεντρικών Γερανείων – Καλαμακίου (**) EL0600030 99 5 4,45 (+) 0,55 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

4 Ανατολικών Γερανείων – Μαυροβουνίου (**) EL0600040 123 20 4,56 (+) 15,44 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

5 
Μεγάρων - Αλεποχωρίου (α) EL0600051 44 

22 23,30 (-) 1,3 
ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

Μεγάρων - Αλεποχωρίου (β) EL0600052 148 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

6 Πατέρα EL0600060 325 60 2,12 (+) 57,88 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

7 Οινόης EL0600070 18 2,5 0,74 (+) 1,76 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

8 
Βορειο-Ανατολικής Πάρνηθας (α) EL0600081 382 

85 10,28 (+) 74,72 
ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

Βορειο-Ανατολικής Πάρνηθας (β - Αιγάλεω) EL0600082 68 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

9 Θριάσιου Πεδίου EL0600090 79 8 8,48 (-) 0,48 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

10 Καπανδριτίου EL0600100 137 9 3,92 (+) 5,08 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

11 Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας) EL0600110 362 40 13,57 (+) 26,43 ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ 

12 Μαραθώνα (α) EL0600120 103 25 2,86 (+) 22,14 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

13 Μαραθώνα (β) EL0600130 36 5 7,31 (-) 2,31 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

14 Πεντέλης EL0600140 140 15,5 1,5 (+) 14 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

15 
Μεσογαίας (α) EL0600151 227 

15 4,9 (+) 10,1 
ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ 

Μεσογαίας (β) EL0600152 8 ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ 

16 Υμηττού EL0600160 154 24 1,9 (+) 22,1 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

17 Λαυρεωτικής EL0600170 362 20 3,92 (+) 16,08 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

18 Αναβύσσου EL0600180 9 0,42 0,40 (+) 0,02 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

19 Σαλαμίνας EL0600190 95 8,6 2,2 - ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

20 Αίγινας EL0600200 84 4,5 3,18 - ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

21 Νήσου Αγκίστρι EL0600210 16 2 0 (+) 2 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 
(*) Εκτός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (**) Τμήμα εντός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 
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Πίνακας 1-4 Χαρακτηριστικά Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας Αττικής, εντός ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03), (από 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ03 με προσαρμογές) 

α/α Όνομα Κωδικός 
Έκταση 
(km2) 

Τροφοδοσία 
(hm3) 

Απολήψεις 
(hm3) 

Ισοζύγιο 
(hm3)) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 

Ποιοτική 
Κατάσταση 

22 Τροιζηνίας EL0300060 25,61 10 4,51 - ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ 

23 Κυθήρων EL0300140 276,79 40 1,2 (+) 38,8 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

24 Αντικυθήρων EL0300280 20,38 4 0,05 (+) 3,95 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

25 Σπετσών EL0300300 19,98 1,5  (+) 1,5 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

26 Ύδρας EL0300310 48,75 5 0,01 (+) 4,99 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

27 Πόρου EL0300320 22,38 2 0,63 (+) 1,37 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

28 Μεθάνων EL0300330 65,18 4 0,07 (+) 3,93 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 
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Τα υπόγεια αποθέματα νερού στην Αττική δέχονται φυσικό εμπλουτισμό στους ορεινούς όγκους και στις 

παρυφές τους, όπου τα νερά κινούνται κυρίως σε ανθρακικά πετρώματα και μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως σχετικά καλής ποιότητας. Δευτερογενώς βέβαια υφίστανται ποιοτική υποβάθμιση μεταβαλλόμενης 

κατά θέσεις έντασης, ιδιαίτερα στις πεδινές εκτάσεις, λόγω ρύπανσης από την αστικοποίηση και τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, ενώ μεταξύ 

Λυκαβηττού και Φιλοπάππου αλλά και βόρεια των Τουρκοβουνίων η ρύπανση είναι μικρότερη γεγονός που 

αποδίδεται στην ύπαρξη ελεύθερων χώρων, εκατέρωθεν του Κηφισού εντοπίζονται υπόγεια νερά κακής 

ποιότητας λόγω αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Γενικότερα στην Αττική η ρύπανση των υδάτων 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και στα απόβλητα των 

γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος, στην παράκτια ζώνη καταγράφεται κατά θέσεις 

υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων που οφείλεται στις πολλές γεωτρήσεις για άρδευση και ύδρευση. 

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, το θαλασσινό νερό σε ορισμένες περιοχές έχει διεισδύσει βαθιά 

μέσα στην ξηρά, όπως στην Ηλιούπολη, όπου υφάλμυρο νερό εντοπίζεται σε γεωτρήσεις στις νότιες 

παρυφές του Υμηττού, αλλά και στα Μεσόγεια. 

Όσον αφορά την ποσοτική διάσταση των υδατικών πόρων, από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω 

προκύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει αξιόλογους υδατικούς πόρους συγκριτικά μάλιστα με τη 

γεωγραφική της θέση, αφού βρίσκεται σε μία από τις περιοχές του ελλαδικού χώρου με το μικρότερο 

βροχομετρικό δείκτη. Παράλληλα όμως οι υδατικοί αυτοί πόροι είναι εντελώς ανεπαρκείς συγκρινόμενοι με 

τις μεγάλες ανάγκες νερού που υπάρχουν στην Περιφέρεια, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της και των 

πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αφού εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης της χώρας. 

Η κυριότερη χρήση νερού είναι στην Περιφέρεια Αττικής η ύδρευση, η οποία καλύπτεται στο μεγαλύτερο 

βαθμό με μεταφορά νερού από άλλα υδατικά διαμερίσματα και συγκεκριμένα από τα ΥΔ Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ07) και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ04). Μικροί όγκοι νερού αντλούνται για ύδρευση 

από υπόγειους υδατικούς πόρους εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. Πρόκειται για αντλήσεις 

από τα ΥΥΣ Βορειο-Ανατολικής Πάρνηθας (α) (EL0600081) και Μαραθώνα (α) (EL0600120), αλλά και από το 

επιφανειακό ΙΤΥΣ της Τεχνητής Λίμνης Μαραθώνα (EL0626RL00000001H) που εντάσσεται στο δίκτυο 

υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ. Τα ΥΥΣ στο υδατικό διαμέρισμα Αττικής (ΥΔ06), από τα οποία γίνονται αντλήσεις 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το σχετικό ΣΔΛΑΠ, δίδονται στον Πίνακα 1-5. 

Πίνακας 1-5 ΥΥΣ του ΥΔ06 που αντλούνται για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, (από 1η Αναθεώρηση 
ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 

α/α Όνομα Κωδικός 
Συνολικές 

Απολήψεις 
(hm3) 

Αντλήσεις 
για Ύδρευση 

(hm3) 

Ποσοστό 
ύδρευσης  

(%) 

1 Λουτρακίου EL0600010 2,86 1,38 48,25 

2 Δυτικών Γερανείων EL0600020 1,17 0,32 27,35 

3 Κεντρικών Γερανείων-Καλαμακίου EL0600030 4,45 0,42 9,44 

4 Ανατολικών Γερανείων –Μαυροβουνίου EL0600040 4,56 0 (*)  

5 Βορειο-ανατολικής Πάρνηθας (α) EL0600081 10,28 3,19 31,03 

6 Μαραθώνα (α) EL0600120 2,86 0,32 11,19 
(*) Στο ΥΥΣ EL0600040 αν και δεν καταγράφεται ύδρευση, καταγράφεται σημαντικός όγκος νερού υδροδότησης για 
βιομηχανική χρήση  
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Τα ΥΥΣ του Πίνακα 1-5 έχουν χαρακτηριστεί από το Σχέδιο Διαχείρισης ως προστατευόμενες περιοχές με 

βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, αλλά από αυτά μόνο τα: Βορειο-Ανατολικής Πάρνηθας (α) (EL0600081) και 

Μαραθώνα (α) (EL0600120) είναι εντός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. Τα υπόλοιπα είναι συνολικά ή 

τμηματικά εκτός Περιφέρειας Αττικής (βλέπε στα προηγούμενα και Πίνακα 1-3). 

Ο Πίνακας 1-6 δίδει στη συνέχεια και τα υπόλοιπα ΥΥΣ του ΥΔ06 στα οποία καταγράφονται απολήψεις 

νερού ύδρευσης, που όμως δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενα άντλησης νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης. 

Πίνακας 1-6 Πρόσθετα ΥΥΣ του ΥΔ06 με απολήψεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, (από 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 

α/α Όνομα Κωδικός 
Συνολικές 

Απολήψεις 
(hm3) 

Αντλήσεις για 
Ύδρευση 

(hm3) 

Ποσοστό 
ύδρευσης  

(%) 

7 Οινόης EL0600070 0,74 0,53 71,62 

8 Καπανδριτίου EL0600100 3,92 0,21 5,36 

9 Μαραθώνα (β) EL0600130 7,31 0,32 4,38 

10 Πεντέλης EL0600140 1,5 0,96 64 

11 Μεσογαίας (α) & (β) EL0600150 4,9 0,43 8,78 

12 Υμηττού EL0600160 1,9 0,11 5,79 

13 Λαυρεωτικής EL0600170 3,92 0,42 10,71 

14 Αίγινας EL0600200 3,18 0,72 22,64 

Τελικά παρά τους μικρούς όγκους νερών που αντλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση στην Περιφέρεια 

Αττικής, η συγκεκριμένη διεργασία περιλαμβάνει ένα συνολικό όγκο 7,21 hm3 ετήσια, ο οποίος 

συνεκτιμάται παρακάτω στις μεταβολές των επιπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Β) Πλημμύρες 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 

Η.Π.31822/1542/Ε103/20-7-2010 (ΦΕΚ 1108Β), «πλημμύρα» είναι η προσωρινή κάλυψη του εδάφους από 

νερό, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από 

ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες 

από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από 

καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων. 

Ως «Κίνδυνος πλημμύρας» (Risk) ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των 

δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 

τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα. 

Τέλος ως «Επικινδυνότητα πλημμύρας» (hazard) ορίζεται η δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε 

συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου 

χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους), που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα 

υπέρβασης. 
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Η εκδήλωση πλημμυρικού γεγονότος σε μία περιοχή είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διάφορων 

επιμέρους παραγόντων μεταξύ των οποίων πρώτιστα οι κλιματικές συνθήκες, αλλά και η θέση της 

περιοχής, η μορφολογία της, η εδαφοκάλυψη και τα χαρακτηριστικά της, παράμετροι που εκφράζουν την 

ευπάθεια (τρωτότητα) και την έκθεση της περιοχής στο πιθανό γεγονός. Σύμφωνα με την IPCC, ο κίνδυνος 

πλημμύρας προκύπτει τελικά από την αλληλεπίδραση ευπάθειας (τρωτότητας), έκθεσης και 

επικινδυνότητας. 

Η πλημμύρα μπορεί να έχει αρνητικές, αλλά και θετικές συνέπειες. Θετικές όταν τα ποτάμια πλημμυρίζουν 

αγροτική γη και την εμπλουτίζουν με αιωρούμενα οργανικά συστατικά και αρνητικές όταν κατακλύζουν 

εκτάσεις με υποδομές και προκαλούν καταστροφές αλλά και απώλειες ανθρώπινης ζωής. Στην Αττική λόγω 

του δομημένου περιβάλλοντος και των υφιστάμενων χρήσεων γης, εξετάζεται μόνο η περίπτωση των 

δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών. 

Η ανάγκη μείωσης των αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

υιοθέτηση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας. Η γεωγραφική μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας είναι η Περιοχή λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα), όπως ακριβώς και στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας έγινε στο σύνολο της χώρας αρχικά Προκαταρκτική Αξιολόγηση 

Κινδύνων Πλημμύρας [10] και ακολούθησαν, κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνων 

Πλημμύρας και σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας προσδιόρισε τις περιοχές όπου υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας, ή είναι 

πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας - ΖΔΥΚΠ), στις οποίες 

καταρτίστηκαν οι χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική 

αξιολόγηση και το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στο ΥΔ Αττικής (06) προσδιορίστηκαν 9 ΖΔΥΚΠ (Πίνακας 1-7). 

Πίνακας 1-7 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ06 (από ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

α/α Όνομα Κωδικός 
Έκταση 
(km2) 

1 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (*) GR06RAK0002 11  

2 Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου  GR06RAK0004 48  

3 Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας  GR06RAK0005 94  

4 Λεκάνη π. Κηφισού  GR06RAK0011 213  

5 Παράκτιες περιοχές Βάρης - Αγίας Μαρίνας - Κορωπίου  GR06RAK0012 17  

6 Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα  GR06RAK0006 47  

7 Περιοχή των Μεσογείων  GR06RAK0003 162  

8 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης  GR06RAK0007 52  

9 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας  GR06RAK0001 29  

ΣΥΝΟΛΟ 673 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΔ (%) 21,1 
(*) Εκτός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η οριοθέτηση των ΖΔΥΚΠ της Αττικής φαίνεται στο χάρτη της Εικόνας 1-3. 
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Εικόνα 1-3 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ Αττικής (από ΣΔΚΠ ΥΔ06) 
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Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ06, στην Αττική από το 1930 ως σήμερα 

καταγράφηκαν 153 πλημμυρικά συμβάντα, τα 54 από τα οποία (ποσοστό 35%), έχουν χαρακτηριστεί 

‘‘σημαντικά’’. Ως σημαντικά χαρακτήρισαν στο σχέδιο τα συμβάντα που είχαν κατακλυζόμενη έκταση 

μεγαλύτερη των 5.000 στρεμμάτων, ή/και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των 200.000 €. Στα σημαντικά 

συμβάντα περιλαμβάνονταν και αυτά που ανεξαρτήτως άλλων χαρακτηριστικών είχαν απώλεια 

τουλάχιστον μίας ανθρώπινης ζωής.  

Ως κύριο αίτιο πλημμυρών στην Αττική καταγράφεται στο ΣΔΚΠ η υπερχείλιση ποταμού περιλαμβανομένων 

των ρεμάτων, συστημάτων αποστράγγισης, ορεινών χειμάρρων και εφήμερων ρεμάτων, λιμνών αλλά και 

πλημμυρών προερχόμενων από λιώσιμο χιονιού. Ακολουθούν οι πλημμύρες από τοπική καταιγίδα που 

οφείλεται αποκλειστικά σε βροχόπτωση, ενώ καταγράφονται και πλημμύρες από αστοχία τεχνικού έργου 

(αστοχία υποδομών). Οι βασικοί μηχανισμοί των πλημμυρών είναι η παρεμπόδιση ροής, η φυσική 

υπερχείλιση και η αστοχία αναχωμάτων (υποδομών προστασίας). 

Όσον αφορά τις πλημμύρες που προέρχονται από ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας (ΜΣΘ), στο 

Σχέδιο Διαχείρισης εκτιμήθηκε ότι οι παράκτιες περιοχές που εμφανίζουν επικινδυνότητα είναι αυτές που 

υπολογίζεται ανύψωση της ΜΣΘ κατά τουλάχιστον 1 μέτρο. Τέτοιες περιοχές δεν έχουν αναγνωριστεί στην 

Αττική και επομένως, δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος πλημμύρας από θάλασσα στην Αττική, σύμφωνα 

με το ΣΔΚΠ. 

Στο ΣΔΚΠ του ΥΔ06 εξετάσθηκαν οι πλημμύρες από ποτάμιες ροές και καταρτίστηκαν χάρτες 

επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας για τρία σενάρια: υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=50 έτη), 

μέσης πιθανότητας υπέρβασης (Τ=100 έτη) και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=1000 έτη). Από τα 

αποτελέσματα τους καταγράφονται σημαντικές κατακλυζόμενες εκτάσεις και ένας ευρύς κατάλογος 

δραστηριοτήτων και υποδομών μεταξύ των οποίων και οργανωμένες οικιστικές περιοχές, στοιχεία από τα 

οποία τεκμαίρεται και η σημαντικότητα του Τομέα για την Αττική, η οποία συζητείται στη συνέχεια. 

Εκτός από το ΣΔΚΠ του ΥΔ06, αναλυτικά στοιχεία για τις πλημμύρες στην Αττική αντλήθηκαν και από το 

ερευνητικό πρόγραμμα ‘‘Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την μείωση των επιπτώσεων από πλημμυρικά 

φαινόμενα στους Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Η περίπτωση της Μάνδρας ως 

οδηγός αναφοράς και βελτίωσης της απόκρισης σε έκτακτες ανάγκες’’ [29], που εκπονήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 2018 για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, η περιοχή της Αττικής 

παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα. Από το 1880 μέχρι σήμερα 

στις πεδινές ζώνες της Αττικής (Λεκανοπέδιο, Θριάσιο, Ανατολική Αττική), έχουν καταγραφεί περισσότερα 

από 80 καταστροφικά πλημμυρικά συμβάντα και πολυάριθμα μικρότερα. Ειδικά στο λεκανοπέδιο την 

περίοδο 1880-2014 καταγράφηκαν 54 καταστροφικές πλημμύρες (κατά μέσο όρο 1 πλημμύρα ανά 2,5 

χρόνια), σε διάφορα τμήματα της πόλης, με τουλάχιστον 184 θανάτους και ανυπολόγιστες ζημιές σε 

κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις. Μόνο κατά τις πλημμύρες του 2013 και του 2014 καταγράφηκαν 

πάνω από 1600 κατοικίες και καταστήματα με ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα (Εικόνα. 1-4). 
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Εικόνα 1-4 Κατανομή επιπτώσεων σε κατοικίες και καταστήματα σε ζώνες πλημμυρικού κινδύνου 
από τις πλημμύρες 2013 και 2014 στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (από ερευνητικό πρόγραμμα επιπτώσεων 

πλημμυρών στους Δήμους Αττικής, ΕΚΠΑ 2018) 

Περαιτέρω, στα αποτελέσματα του προγράμματος καταγράφονται και ζημιές από πλημμύρες στα νησιά της 

Περιφέρειας, όπου από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας δεν έχουν προσδιορισθεί 

ΖΔΥΚΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές ζημιές στην Ύδρα το 2015, αλλά και 

θύματα στην πλημμύρα της Παλαιόπολης Κυθήρων το 2003. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική 

και ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (Εικόνα 1-5), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 

αντιμετώπιση των πλημμυρών με την αποτύπωση του κινδύνου και την επιλεγμένη εκπόνηση 

αντιπλημμυρικών δράσεων. 
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Εικόνα 1-5 Διακύμανση πλημμυρών ανά δεκαετία στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, μεταξύ 1940-2010 
(από ερευνητικό πρόγραμμα επιπτώσεων πλημμυρών στους Δήμους Αττικής, ΕΚΠΑ 2018) 

Κύρια αίτια των πλημμυρών στην Αττική είναι η αστικοποίηση, η οποία αυξάνει σημαντικά τον πλημμυρικό 

κίνδυνό καθώς οδηγεί σε: 

- Απομείωση κρίσιμων διατομών των υδατορευμάτων. 

- Ολοκληρωτική εξαφάνιση μικρών υδατορευμάτων, ή μετατροπή τους σε δρόμους, ή χώρους 

στάθμευσης. 

- Κατασκευή υποδιαστασιολογημένων έργων που δεν μπορούν να παραλάβουν το υδραυλικό φορτίο 

σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. 

- Δραματική μείωση της ικανότητας του εδάφους να απορροφήσει μέρος των ομβρίων υδάτων. 

Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την ύπαρξη κατασκευών και δραστηριοτήτων σε ζώνες υψηλού 

πλημμυρικού κινδύνου οδηγούν σε πολυάριθμα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα.  

Οι πλημμύρες προκαλούνται κατά βάση από υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας καταιγίδες και έχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

i. Αιφνίδια άνοδος της στάθμης των υδάτων, γεγονός που τους προσδίδει χαρακτήρα αιφνίδιων 

πλημμυρών (flash floods). Παράλληλα, σε κάποιες θέσεις τμήμα των πλημμυρικών φαινομένων 

συμβαίνει εντός του αστικού ιστού και επηρεάζεται σημαντικά από την επίδραση του αστικού 

περιβάλλοντος στην ομαλή αποστράγγιση του νερού προς τα κατάντη, καθώς επηρεάζεται από 

τους υφιστάμενους πλακοσκεπείς αγωγούς. 

ii. Διαφορετικές κατά θέσεις, ταχύτητες ροής υδάτων, όπως διαπιστώνεται από τις επιπτώσεις των 

πλημμυρών σε κινητά αντικείμενα (κυρίως αυτοκίνητα). 

iii. Υψηλή διαβρωτική ικανότητα, όπως διαπιστώθηκε παραπλεύρως των υπερχειλισμένων ρεμάτων 

από υποσκαφές του εδαφικού σχηματισμού, καταρρεύσεις τοιχίων κ.α. 
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iv. Υψηλή περιεκτικότητα σε φερτά υλικά και σε ορισμένες περιπτώσεις υπολείμματα βλάστησης, τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις ελαχιστοποίησαν την παροχετευτική δυνατότητα των αγωγών 

ομβρίων απομειώνοντας κρίσιμες διατομές. 

v. Χρονική διάρκεια κατάκλυσης από τα πλημμυρικά ύδατα, που διαρκεί στην περιοχή λιγότερο από 

24 ώρες και προκύπτει από καταιγίδες υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αττική πλήττεται από πλημμύρες τύπου 

“flash flood“ ή ξαφνικές πλημμύρες. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε δράσεις ή μέτρα για τη μείωση του 

κινδύνου θα πρέπει να εστιάζουν σε αυτόν τον τύπο πλημμύρας και στα συγκεκριμένα φυσικά 

χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια περισσότερο αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος πλημμυρών κατά 

ΖΔΥΚΠ και επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής. 

Λεκάνη ποταμού Κηφισού ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0011) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αθήνας που 

οριοθετείται από το Σαρωνικό κόλπο και τα βουνά: Πάρνηθα, Υμηττός, Πεντέλη και Αιγάλεω. Μεταξύ αυτών 

των ορεινών όγκων σχηματίζεται η πεδιάδα των Αθηνών, με το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας 

μαζί με τον Πειραιά, όπου συγκεντρώνονται ο μεγαλύτερος πληθυσμός και οι σημαντικότερες κοινωνικές 

και οικονομικές δραστηριότητες της χώρας. (Εικόνα 1-6).  

Η πεδιάδα των Αθηνών χαρακτηρίζεται από μικρές κλίσεις πρανών που κυμαίνονται από 1,5-6,5% και το 

μεγαλύτερο μέρος της εκτείνεται μπροστά από την Πάρνηθα και το Αιγάλεω. 

Εκτός ΖΔΥΚΠ είναι φυσικά οι λόφοι του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι διατάσσονται με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και το 

διακρίνουν σε δύο τμήματα, ανατολικό και δυτικό. Ανατολικό είναι το τμήμα μεταξύ του Υμηττού και της 

λοφοσειράς Τουρκοβούνια – Λυκαβηττός – Ακρόπολη - λόφος Φιλοπάππου, δυτικό είναι το τμήμα μεταξύ 

της παραπάνω λοφοσειράς και του Αιγάλεω.  

Οι κλιματολογικές συνθήκες του Λεκανοπεδίου, σε συνδυασμό με τη μορφή και τη λιθολογική σύσταση του 

αναγλύφου, καθώς και η έκταση της λεκάνης απορροής, δεν επιτρέπουν τη δημιουργία και ανάπτυξη 

μεγάλων ποταμών. Ο κύριος άξονας επιφανειακής απορροής είναι ο ποταμός Κηφισός, που είναι ο 

μεγαλύτερος της περιοχής με το δίκτυο των συμβαλλόντων σε αυτόν ρεμάτων και ακολουθεί ο ποταμός 

Ιλισός. Περισσότερα στοιχεία για το υδρογραφικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου δίδονται προηγούμενα, στην 

αναφορά περί επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ π. Κηφισού από το 1930 ως σήμερα καταγράφηκαν 117 

ιστορικά συμβάντα, εκ των οποίων τα 49 χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Τα αίτια εμφάνισης και οι 

μηχανισμοί πλημμύρας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου αποδίδονται σε: 

- Έντονη αστικοποίηση (ο χρόνος συρροής σε μια αστική λεκάνη είναι μικρότερος όταν αυτή είναι 

πυκνά δομημένη). 

- Κατάργηση πολλών ρεμάτων της ιστορικής φυσικής λεκάνης και αντικατάσταση τους με οδικούς 

άξονες και κτίσματα. 
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- Διευθέτηση και μείωση των διατομών φυσικών υδατορευμάτων, που σε συνδυασμό με την αύξηση 

της απορροής ενισχύουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. 

- Το δίκτυο ομβρίων της Αττικής έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τοπικά τις περιοχές της 

πρωτεύουσας χωρίς την επιδίωξη μιας συνολικής στρατηγικής. Επιπλέον, η συντήρηση και ο 

καθαρισμός του υπάρχοντος δικτύου δεν είναι ικανοποιητικά. 

- Ανεπαρκής προγραμματισμός για την διαχείριση των περιαστικών υδατορευμάτων μετά την 

επέκταση της πόλης στις παρυφές των βουνών που την περιβάλλουν. 

 

Εικόνα 1-6 Η περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθήνας που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 

Το πλημμυρικό πρόβλημα παρουσιάζεται όμως με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ένταση στα διάφορα 

τμήματα του Λεκανοπεδίου.  
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Στο βόρειο τμήμα του (περιοχές Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Θρακομακεδόνων), το πρόβλημα εντοπίζεται 

κοντά στις κοίτες του δικτύου του Κηφισού με περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς τα πλημμυρικά νερά 

οριοθετούνται από την μορφολογία του ποταμού, που παρουσιάζει πρανή με μεγάλες κλίσεις όπου το 

πλημμυρικό πεδίο περιορίζεται.  

Στο βορειοδυτικό του τμήμα (περιοχή Άνω Λιοσίων και Αχαρνών), το πρόβλημα των πλημμυρών είναι 

ιδιαίτερα έντονο κυρίως στο ρέμα της Εσχατιάς, το οποίο λόγω εκτεταμένων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, 

έχει ιδιαίτερα στενή δίοδο απορροής προς τα κατάντη. Υψηλός κίνδυνος παρουσιάζεται σε πολύ μεγάλο 

πλάτος στο κεντρικό τμήμα της πόλης των Αχαρνών (κυρίως οδοί Παγκάλου, Δεκελείας, Αγίας Τριάδος κ.α.), 

αλλά και πιο δυτικά στα Άνω Λιόσια, στη θέση Λίμνη και στα σημεία αποστράγγισης των ρεμάτων προς και 

από την Αττική Οδό προς την περιοχή του Ζεφυρίου. 

Νοτιότερα, στην περιοχή Ιλίου και στο Μπουρνάζι όπου το ρέμα Εσχατιάς συμβάλλει στον Κηφισό, από τη 

δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί οι πιο σοβαρές από πλευράς επιπτώσεων 

πλημμύρες με συμβάντα όπως αυτό του 1961 (33 νεκροί), του 1977 (36 νεκροί) αλλά και νεότερα 

(πλημμύρα Οκτωβρίου 2015 – 4 νεκροί). Η πυκνότητα των κατασκευών του αστικού ιστού είναι εξαιρετικά 

μεγάλη με αποτέλεσμα ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ανθρώπινες κατασκευές στον κίνδυνου αλλά και 

στην τρωτότητα να είναι ιδιαίτερα υψηλός. Επίσης, η διαμόρφωση του υδρογραφικού δικτύου και η 

μορφολογία διευκόλυναν τη διοχέτευση υπερχειλίσεων από το ρέμα της Εσχατιάς στην αστική περιοχή. 

Ακόμα νοτιότερα υπάρχουν και άλλα ρέματα που απορρέουν από δυτικά και συμβάλλουν στον Κηφισό, τα 

οποία διαρρέουν κατά κύριο λόγω αστική περιοχή και σε πολλές θέσεις διοχετεύονται σε πλακοσκεπείς 

αγωγούς και σε δίκτυα ομβρίων. Κοντά στη συμβολή των ρεμάτων αυτών στην κύρια κοίτη του Κηφισού 

παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα, όπως ήταν οι πλημμύρες του 2014 στην περιοχή Τσαλαβούτα 

μεταξύ των λεωφόρων Κηφισού, Αθηνών και Θηβών στο Περιστέρι.  

Στις εκβολές Κηφισού και Ιλισού τα πλημμυρικά προβλήματα του παρελθόντος έχουν αραιώσει σημαντικά 

λόγω των τεχνικών έργων που εκτελέστηκαν κατά μήκος των δύο κύριων ποταμών. Τα πλέον πρόσφατα 

πλημμυρικά συμβάντα αναφέρονται στον Κηφισό το 2002 και στον Ιλισό το 2013 (οριακή υπερχείλιση). 

Πλημμυρικό ιστορικό καταγράφεται και στις γειτονικές περιοχές Καλλιθέας και Τζιτζιφιών. 

Στην περιοχή των νοτίων προαστίων, που διαρρέονται από ρέματα από τα δυτικά πρανή του Υμηττού προς 

τη θάλασσα, η ανάπτυξη πυκνού πολεοδομικού ιστού κατά μήκος της ακτογραμμής κατά περιπτώσεις 

μειώνει την διαθέσιμη έκταση του πλημμυρικού πεδίου και σε ορισμένες θέσεις και τις διαστάσεις των 

κοιτών και των αγωγών που αποστραγγίζουν τα νερά. Στην περιοχή καταγράφονται πλημμύρες στην εκβολή 

του ρέματος της Πικροδάφνης και σε άλλα μικρότερα ρέματα στην περιοχή του αεροδρομίου και της 

Γλυφάδας. 

Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0012) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει την παράκτια πεδινή ζώνη Βάρης και Αγίας Μαρίνας 

Κορωπίου, ουσιαστικά την ευρεία περιοχή των παραλιών της Βάρκιζας και της Αγίας Μαρίνας (Εικόνα 1-7). 
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Εικόνα 1-7 Η παράκτια πεδινή ζώνη Βάρης– Αγίας Μαρίνας που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 

Η ευρεία περιοχή είναι σε γενικές γραμμές βραχώδης και ημι-άνυδρη με ελάχιστη βλάστηση. Διατρέχεται 

από χειμαρρώδη ρέματα που απορρέουν κατηφορικά από τις πλαγιές του Υμηττού προς τον Σαρωνικό 

κόλπο. Η ΖΔΥΚΠ διακρίνεται σε δύο τμήματα: το τμήμα Βάρης – Βάρκιζας (δυτικό) που καλύπτει το 

συντριπτικό ποσοστό των πολεοδομικών ιστών των δύο προαστίων και το τμήμα της Αγίας Μαρίνας 

(ανατολικό) που καλύπτει καλλιέργειες και οικίες. Τα δύο τμήματα διαχωρίζονται από την εδαφική έξαρση 

Μπαράκο (250 m), που αποτελεί το νοτιότερο άκρο του Υμηττού. 

Το δυτικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ ευρίσκεται στην παράκτια ζώνη της υδρολογικής λεκάνης της Βάρης, που 

διαρρέεται από τα φυσικά ρέματα Σκάρπα, Λυκόρεμα, Κίτσι, Κόρμπι ή ρέμα Βάρης και Χέρωμα, που κατά 

μήκος της κοίτης τους παρουσιάζουν ήπιες χαραδρώσεις. Είναι ρέματα χειμαρρώδους λειτουργίας, που 

αποστραγγίζουν τη νότια περιοχή του Υμηττού και αφού διακλαδωθούν εκβάλλουν στον όρμο της Βάρης. 

Τις συμβολές συγκεντρώνει το ρέμα Κόρμπι το οποίο εκβάλλει στη Βάρκιζα αφού συναντήσει κάθετα την 

Λεωφόρο Σουνίου σε απόσταση 250 μέτρα από την εκβολή. Το ρέμα Κόρμπι που είναι ο κύριος αποδέκτης 

του ανατολικού τμήματος της Βάρης και τμήματος του Δήμου Κρωπίας, έχει καταπατηθεί και 

χρησιμοποιείται συχνά σαν οδός προσπέλασης σε σπίτια και ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

κίνδυνος υπερχείλισης, καταστροφών και ατυχημάτων κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων. Στο 

ρέμα Κόρμπι έχει καταγραφεί και μία σημαντική ιστορική πλημμύρα στην περιοχή της Βάρης στις 

21/11/1993. 
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Στο ανατολικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ κύριο ρέμα που αποστραγγίζει την περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου 

είναι ο Ξερέας, με μήκος 7,9 km περίπου και έκταση λεκάνης απορροής της τάξης των 23,7 km2. Στον Ξερέα 

συμβάλλουν αρκετά μικρότερα ρέματα, όπως τα: Οδού Βενιζέλου, Μικρό Μετόχι, Μεγάλο Μετόχι και 

Προφάρτας που εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης. Όλα τα ρέματα της περιοχής έχουν 

διευθετηθεί από την αρχή έως και την εκβολή στην θάλασσα. 

Πέραν της πλημμύρας στη Βάρη της 21/11/1993 που οφείλεται κατά βάση σε εφήμερα ρέματα που είχαν 

υποστεί παρεμπόδιση στην ελεύθερη ροή τους λόγω χρήσεων γης (δόμηση κλπ.), δεν έχει καταγραφεί άλλο 

σημαντικό συμβάν στην περιοχή. 

Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0001) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει τα παράκτια πεδινά τμήματα των οικισμών 

Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας και τις ενδότερες πεδινές περιοχές των οικισμών Αγίασμα, 

Μαλιαστέκα, Φέριζα, μέχρι τα Καλύβια Θορικού. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πεδινό σε ποσοστό 

98,84%, με μικρές μορφολογικές κλίσεις (0-5%). Το υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδριτικού τύπου και 

χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη διακλάδωση προς διάφορες διευθύνσεις, με διεύθυνση ροής της κύριας 

κοίτης από ΒΑ/κά προς ΝΔ/κά. Ο κύριος κλάδος απορρέει την πεδιάδα της Αναβύσσου και εκβάλλει στον 

ομώνυμο όρμο, στο Σαρωνικό Κόλπο. (Εικόνα 1-8). 

 

Εικόνα 1-8 Η παράκτια πεδινή ζώνη Σαρωνίδας – Αναβύσσου που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 
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Το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από μικρού μήκους χειμάρρους και έχει επηρεαστεί άμεσα από 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως η δημιουργία των αλυκών της Αναβύσσου που έχει περιορίσει την 

επιφάνεια της λεκάνης απορροής των κλάδων του. 

Στο ΒΑ/κό (ανάντη) τμήμα της περιοχής εμφανίζεται έντονη κατά βάθος διάβρωση στους κλάδους του 

υδρογραφικού δικτύου με τις κοίτες να παρουσιάζουν σημεία κάμψης, ενώ στο νότιο τμήμα κοντά στις 

περιοχές Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας έχουμε ομαλότερο ανάγλυφο, μειωμένη κατά βάθος διάβρωση 

και μικρές κλίσεις.  

Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ, εντός της ΖΔΥΚΠ έχουν καταγραφεί τέσσερα ιστορικά συμβάντα το ένα εκ των 

οποίων έπληξε δύο οικισμούς. Τα αίτια των πλημμυρικών επεισοδίων αποδίδονται σε εφήμερα ρέματα που 

έχουν υποστεί παρεμπόδιση στην ελεύθερη ροή τους λόγω χρήσεων γης (δόμηση κλπ.), στην αποδάσωση, 

που έχει προέλθει και από παρελθοντικές πυρκαγιές και στις αδυναμίες υφιστάμενων τεχνικών έργων που 

συντελούν στην εμφάνιση φαινομένων στην παραλιακή ζώνη. Τα σημαντικότερα φαινόμενα εμφανίζονται 

κατά μήκος του κύριου κλάδου του υδρογραφικού δικτύου που διασχίζει την Ανάβυσσο και επηρεάζει τον 

οικισμό και την κεντρική λεωφόρο Αναβύσσου. Αντίθετα στο χείμαρρο που καταλήγει στο Λαγονήσι, δεν 

προκύπτουν, κατά το ΣΔΚΠ, πλημμυρικά φαινόμενα σε καμία περίοδο επαναφοράς λόγω των μικρών 

παροχών και της έντονης κλίσης της μισγάγγειας. 

Περιοχή των Μεσογείων ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0003) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει την εσωτερική πεδιάδα των Μεσογείων, που είναι η 

δεύτερη σε μέγεθος προσχωματική λεκάνη του υδατικού διαμερίσματος με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι δεν 

είναι ανοικτή στη θάλασσα, αλλά περικλείεται από μικρούς και μεγάλους ορεινούς όγκους. Το ανάγλυφο 

είναι ήπιο στο κεντρικό τμήμα της περιοχής όπου αναπτύσσεται και καλλιεργούμενος κάμπος και πιο 

έντονο στα βόρεια και δυτικά που αναπτύσσονται τα όρη Πεντέλη και Υμηττός (Εικόνα 1-9).  

Από υδρογραφική άποψη η περιοχή διαχωρίζεται σε δύο μείζονες λεκάνες απορροής. Τα βόρεια Μεσόγεια 

που απορρέουν στο ρέμα Ραφήνας και τα κεντρικά Μεσόγεια που απορρέουν στον Ερασίνο ποταμό. Ο 

Ερασίνος ανάντη της εκβολής του στον όρμο της Βραυρώνας δέχεται τη συμβολή του ρέματος Αγίου 

Γεωργίου (ή Ποταμός), που είναι ο επιφανειακός αποδέκτης των νότιων Μεσογείων. 

Εκτός αυτών των δύο οι περισσότεροι από τους άλλους χειμάρρους της περιοχής δεν καταλήγουν στην 

θάλασσα, λόγω της μικρής παροχής τους και της κατείσδυσης του νερού στα υδροπερατά πετρώματα από 

τα οποία διέρχονται.  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της περιοχής που ευνοεί την πλημμυρική κατάκλυση, είναι το ότι κατά τη 

μετάβαση των ρεμάτων της γύρω ορεινής ζώνης από την ορεινή κοίτη στην πεδινή, μεταβάλλεται δραστικά 

η κλίση της ζώνης απορροής τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανή διαδρομή για τη ρύθμιση της 

απορροής τους. 
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Εικόνα 1-9 Η εσωτερική λεκάνη των Μεσογείων που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 

Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ έχουν καταγραφεί δέκα ιστορικά συμβάντα, τρία εκ 

των οποίων έπληξαν οικισμούς. Τα αίτια των πλημμυρών στην περιοχή συνοπτικά είναι: 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  27 

- Η έντονη οικιστική ανάπτυξη και η αυθαίρετη δόμηση, με δασικές καταπατήσεις, μπαζώματα 

ρεμάτων κ.α. 

- Η κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων στην περιοχή όπως ο Αερολιμένας Σπάτων, η Αττική 

Οδός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος που λόγω μεγέθους, επηρεάζουν σημαντικά την απορροή 

των ομβρίων υδάτων στις γύρω περιοχές είτε ανακόπτοντας τη ροή τους προς τους φυσικούς τους 

αποδέκτες, είτε επιβαρύνοντας την πλημμυρική παροχή των γύρω ρεμάτων διοχετεύοντας στην 

κοίτη τους τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στην επιφάνειά τους. 

- Ο περιορισμός των δασικών εκτάσεων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τα 

τελευταία 30 χρόνια την περιοχή (1995, 1998, 2005, 2009). Οι πυρκαγιές συντέλεσαν στην αύξηση 

της απορροής, της πλημμυρικής αιχμής και του χρόνου συρροής και κατ’ επέκταση, στην ένταση 

των πλημμυρικών φαινομένων. 

- Η έντονη αγροτική δραστηριότητα που ασκεί πιέσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών 

πόρων, ενώ παράλληλα συντελεί στην αυξημένη απορροή και τα πλημμυρικά φαινόμενα σε σχέση 

με άλλες χρήσεις γης. 

Παράκτια περιοχή Ραφήνας 

Η περιοχή, που παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με κατά θέσεις αυξημένη τρωτότητα, αναφέρεται 

στις εκβολές των χειμάρρων της λεκάνης των Μεσογείων και ειδικότερα στο ΒΑ/κό άκρο της λεκάνης, όπου 

γίνεται η εκβολή στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας. Στην περιοχή καταγράφεται 

αυξημένος πλημμυρικός κίνδυνος όχι μόνο κοντά στην ακτογραμμή, αλλά και κατά μήκος του κυρίου 

κλάδου του ρέματος προς την ενδοχώρα. Στον κίνδυνο συμβάλλουν οι χαμηλές μορφολογικές κλίσεις του 

κύριου κλάδου αλλά και το γεγονός ότι στις γέφυρες και τους αγωγούς συχνά μειώνεται δραματικά η 

παροχετευτική ικανότητα λόγω απόθεσης φερτών. 

Παράκτια Περιοχή Ερασίνου – Βραυρώνας – Πόρτο Ράφτη. 

Η περιοχή αναφέρεται στις εκβολές του ποταμού Ερασίνου, που αποτελεί το σημαντικότερο ποτάμι της 

περιοχής των Μεσογείων και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περί τα 205 km2. Η λεκάνη παρουσιάζει 

γενικά χαμηλές κλίσεις, ενώ στην απορροή του ρέματος συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό και υπόγεια νερά, 

αφού σημαντικές πηγές αναβλύζουν εντός της κοίτης του κύριου κλάδου απορροής στα τελευταία 

χιλιόμετρα πριν την εκβολή του στη θάλασσα. 

Το υδρογραφικό δίκτυο του Ερασίνου έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις με 

σημαντικότερη αυτή της κατασκευής πλακοσκεπών αγωγών κατά μήκος της Αττικής οδού και έργων 

αποστράγγισης κατά μήκος της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.  

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πλημμυρικά συμβάντα σε δύο κυρίως περιοχές. Η μία είναι στα ανάντη 

όπου οι μικρές ρεματιές από τα ανατολικά πρανή του Υμηττού εισρέουν εντός οικισμών όπως η Παιανία και 

το Κορωπί και δημιουργούν προβλήματα. Η άλλη είναι κοντά στις εκβολές όπου ο ποταμός Ερασίνος 

υπερχειλίζει την κοίτη του σε μια ευρεία σχετικά περιοχή πλήττοντας υποδομές του οδικού δικτύου και τον 

αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας (Ναός Αρτέμιδας). Κάποια προβλήματα εμφανίζονται τέλος και στον 

κλάδο που απορρέει από το Νότο (ρέμα Αγίου Γεωργίου) το οποίο διέρχεται από τους οικισμούς των 

Καλυβίων και του Κουβαρά. 
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Παράκτια Περιοχή Θορικού - Λαυρίου. 

Η περιοχή αναφέρεται κυρίως στην εκβολή του ρέματος Κερατέας το οποίο εκκινεί από τον ομώνυμο 

οικισμό και εκβάλλει στον όρμο του Θορικού (χείμαρρος Θορικού). Το ρέμα αποστραγγίζει μεγάλη περιοχή 

και στην εκβολή του προκύπτει Υψηλός πλημμυρικός κίνδυνος (βλέπε και Εικόνες 10-5 και 10-6 στο 

Προσάρτημα). 

Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0007) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει την πεδιάδα του Μαραθώνα, τμήμα της πεδιάδας 

της Νέας Μάκρης και τις περιοχές Σχοινιά, Κάτω Σούλι και Αγίας Μαρίνας. Η πεδινή αυτή έκταση είναι 

ανοικτή στα ανατολικά προς την θάλασσα και βρέχεται από τον όρμο του Μαραθώνα. Χαρακτηρίζεται από 

ήπιο ανάγλυφο και το μεγαλύτερο πλάτος της, περί τα 4 km, συναντάται στο κεντρικό τμήμα. Στα νότια, 

περιοχή Νέας Μάκρης, ο ορεινός όγκος της Πεντέλης προσεγγίζει την ακτογραμμή δημιουργώντας μόνο μια 

στενή πεδινή περιοχή πλάτους 1,2-2 km (Εικόνα1-10).  

Η περιοχή της ΖΔΥΚΠ περιβάλλεται από το Πεντελικό όρος και από τα βουνά Βαρνάβα – Γραμματικού. Η 

περίμετρος παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο που χαρακτηρίζεται από την παρουσία του Πεντελικού όρους 

στο ΝΔ/κό τμήμα, αλλά και υψηλών λόφων στο ΒΑ/κό τμήμα που καταλήγουν στην θάλασσα 

διαμορφώνοντας απότομες και βραχώδεις ακτές, σε αντίθεση με τις αμμώδεις ακτές της περιοχής Σχοινιά – 

Νέας Μάκρης. Στο ανατολικό, εσωτερικό τμήμα των λόφων, συναντώνται αρνητικά υψόμετρα όπου και 

αναπτύσσεται περιοδικά η μικρή υφάλμυρη λίμνη Στόλμη. Η ΖΔΥΚΠ ορίζεται από την υψομετρική γραμμή 

των 50 m ως την ακτογραμμή. 

Στην περιοχή σχηματίζονται οι προστατευόμενες περιοχές ‘‘Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα’’ (οικότοπος 

(SCI) EL3000003) και ‘‘Υγρότοπος Σχοινιά’’ (Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) EL3000016), ενώ 

υπάρχει και τεχνητό κωπηλατοδρόμιο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2004. 

Η περιοχή της ΖΔΥΚΠ διαρρέεται στο κεντρικό της τμήμα από την κοίτη του χειμάρρου Χάραδρου (Οινόη) 

και ειδικότερα από το Καινούριο ρέμα, που αποτελεί την σημερινή κοίτη του χειμάρρου και το ρέμα Σεχρή, 

που είναι η παλιά και ανενεργή πλέον κοίτη του χειμάρρου. Νοτιότερα εποχιακοί χείμαρροι δημιουργούν 

μικρής έκτασης αλλουβιακά ριπίδια με πιο σημαντικό αυτό του Κιρπιτούγιου. Στα ανατολικά βρίσκεται το 

έλος του Σχοινιά, το οποίο χωρίζεται από τη θάλασσα με μία ζώνη από χαμηλές αμμώδεις παράκτιες θίνες, 

σταθεροποιημένες με βλάστηση και αποστραγγίζεται από ένα σύστημα καναλιών. 

Στις απορροές που φορτίζουν την περιοχή συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό και τα υπόγεια νερά της 

Μακαρίας πηγής (Μεγάλο Μάτι), που αναβλύζει στο ΒΔ/κό άκρο του Εθνικού Πάρκου, στη βάση του λόφου 

Σταυροκοράκι και συντηρεί δύο λίμνες γλυκού έως υφάλμυρου νερού με υδρόβια και παρόχθια βλάστηση, 

όπου ζει ένα μικρό ενδημικό ψάρι, η ‘‘ντάσκα’’. Η φυσική ροή της πηγής που παλιότερα είχε διαταραχθεί, 

σήμερα έχει πλέον αποκατασταθεί και ο κύριος όγκος των νερών της ρέει προς τον υγρότοπο μέσω του 

κωπηλατοδρομίου. 
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Εικόνα 1-10 Η παράκτια πεδιάδα του Μαραθώνα που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 

Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ έχουν καταγραφεί 9 ιστορικά συμβάντα, αλλά κανένα 

δεν έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό. Τα αίτια των πλημμυρών είναι οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο 

υδρογραφικό δίκτυο που εμποδίζουν την ομαλή αποστράγγιση της. Πιο συγκεκριμένα, στη λεκάνη της 

Ραπεντώσας, που διαρρέεται από το ρέμα Βρανά ή Σκόρπιο Ρέμα και ιδίως στην περιοχή της πεδινής 

διαδρομή του, υπάρχουν εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις με μονάδες θερμοκηπίων και αγρών, και 

διάσπαρτα σπίτια ανάντη της Μαραθώνιας διαδρομής. Η πεδινή κοίτη του ρέματος είναι ανεπαρκής λόγω 

τοίχων, επιχώσεων κ.α., δυσχεραίνοντας την αποστράγγιση. Παράλληλα, η εκβολή του ρέματος οδηγείται 
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σε κλειστό αγωγό περί τα 2 km, που λόγω της μικρής-ανεπαρκούς διατομής του δημιουργεί εκτεταμένες 

πλημμύρες ανάντη της εισόδου του. Η περιοχή παρουσίαζε τρωτότητα λόγω των διαδοχικών πυρκαγιών 

του παρελθόντος (1195, 1998), η οποία έχει πλέον αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της καταστρεπτική 

πυρκαγιάς του 2018 που αποδάσωσε πλήρως τη λεκάνη απορροής.  

Αντίστοιχες περίπου συνθήκες υπάρχουν και στα άλλα ρέματα της περιοχής, στα ρέματα: Καινούργιο, 

Μακεδονομάχου (Ροκφέλερ), Ρούμελης, Βαζάνα (Νέας Μάρκης), Μαρούγκα, Ζούμπερι και Αγίου Ανδρέα. 

Πολλά από αυτά εκβάλλουν στη θάλασσα μέσω κλειστών αγωγών ή μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομές που 

διασχίζουν κήπους, αυλές και σπίτια της παράκτιας ζώνης. Οι αυθαιρεσίες στα ρέματα, όπως 

επιχωματώσεις, απορρίψεις μπαζών, αυθαίρετων καταλήψεων και άλλων ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων 

προκαλούν πλημμύρες σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης.  

Ευρύτερη Περιοχή Βόρειας και ΒΑ/κής Αττικής (Αγία Μαρίνα ως Σκάλα Ωρωπού) 

Η περιοχή αναφέρεται στην παράκτια ζώνη της ΒΑ/κής Αττικής από Αγία Μαρίνα μέχρι τη Σκάλα Ωρωπού. 

Παρουσιάζει υψηλές μορφολογικές κλίσεις και περιορισμένη ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου σε 

μικρές λεκάνες απορροής, ως εκ τούτου η απορροή χαρακτηρίζεται από μεγάλες ταχύτητες και υψηλή 

ενέργεια, χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον κίνδυνο και την καταστρεπτικότητα μιας πλημμύρας στην 

περιοχή. 

Παράλληλα, στις εκβολές των υδρογραφικών δικτύων αναπτύσσονται μικρές πεδινές εκτάσεις από 

αλλουβιακά ριπίδια, τα οποία υποδηλώνουν τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα των ρεμάτων. Τα 

χαρακτηριστικά επομένως ων πλημμυρών στην περιοχή είναι συγγενή με φαινόμενα λασπορροών ή 

πλημμυρών με μεγάλο φορτίο φερτών υλικών από τα ανάντη των λεκανών.  

Τέλος, ιδιαίτερη συμβολή στη διαμόρφωση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, έχουν οι πυρκαγιές 

που έχουν πλήξει τα δάση που καλύπτουν μεγάλο μέρος των ορεινών λεκανών. 

Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0006) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει την επιμήκη ζώνη που αναπτύσσεται εκατέρωθεν 

του ΠΑΘΕ στις νότιες μέχρι και ανατολικές παρυφές της Πάρνηθας, από την περιοχή της Λυκόβρυσης – 

Πεύκης μέχρι τις Αφίδνες και το Καπανδρίτι. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από βαθμιαία μειούμενα υψόμετρα 

και κλίσεις προς τα ανατολικά μέχρι την πεδινή περιοχή παρά τη Λίμνη Μαραθώνα. 

Η ΖΔΥΚΠ διακρίνεται σε δύο τμήματα: στο βόρειο (Εικόνα 1-11) όπου το υδρογραφικό δίκτυο κυριαρχείται 

από το Χάραδρο ή Οινόη ποταμό, στον οποίο έχει κατασκευαστεί το φράγμα του Μαραθώνα και στο νότιο 

που μέσω του ρέματος Κοκκιναρά – Πύρας αποστραγγίζεται στον Κηφισό ποταμό. 
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Εικόνα 1-11 Το βόρειο τμήμα της ΖΔΥΚΠ της χαμηλής ζώνης της λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα 

Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ έχουν καταγραφεί 6 ιστορικά συμβάντα, ένα από τα 

οποία χαρακτηρίστηκε σημαντικό. Οι πλημμύρες αναφέρονται στο νότιο τμήμα της περιοχής (Σταμάτα, 
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Δροσιά Κηφισιά, Λυκόβρυση) και οφείλονται σε υπερχείλιση ρεμάτων των οποίων η ροή διακόπτεται ή 

παρεμποδίζεται από την αστική δόμηση (ρέματα Χελιδονούς, Κοκκιναρά, Πύρνας, Ποδονίφτης) και 

αιφνίδιες τοπικές καταιγίδες που τα δίκτυα ομβρίων αδυνατούν να παροχετεύσουν.  

Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0005) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει τη χαμηλή παράκτια ζώνη του Θριάσιου Πεδίου, που 

σχηματίζεται μεταξύ των ορεινών όγκων: Πατέρας (δυτικά), Πάρνηθα (βόρεια) Ποικίλο και Αιγάλεω στα 

νοτιοανατολικά, ενώ στα νότια βρέχεται από τον Κόλπο της Ελευσίνας. Οι κυριότεροι οικισμοί του Θριάσιου 

Πεδίου είναι η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα (Εικόνα 1-12). 

Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης χαρακτηρίζεται ως αρκετά πυκνό και αποτελείται κυρίως από 

εποχιακής ροής χειμάρρους. Σχηματίζεται από μία πληθώρα ρεμάτων, με παράλληλη περίπου διάταξη, που 

εκβάλλουν στη στενή παραλία Ασπροπύργου – Ελευσίνας, μήκους περίπου 8,00 km. Πρόκειται από 

ανατολικά προς τα δυτικά για τα ρέματα Αγίου Γεωργίου ή Γιαννούλας στο οποίο συμβάλλουν τα ρέματα 

Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων, το ρέμα Αγίου Ιωάννου, το χείμαρρο Σαρανταπόταμο στον οποίο 

συμβάλλουν τα ρέματα Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη και το ρέμα Σούρες στο οποίο συμβάλλουν τα ρέματα 

Αγίας Αικατερίνης και Λούτσας. Σήμερα, οι πεδινές κοίτες των ρεμάτων στο μεγαλύτερο τμήμα τους δεν 

έχουν επαρκή διατομή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά προβλήματα πλημμυρών λόγω 

αλλοίωσης της φυσικής κοίτης από διάφορες παρεμβάσεις και κατασκευές. Τα σημαντικότερα προβλήματα 

όμως παρουσιάζονται στα τελευταία τμήματα των ρεμάτων, δηλαδή στις εκβολές. Στα τμήματα αυτά δεν 

υπήρχε πάντοτε σαφής κοίτη, αλλά κατά την διάρκεια πλημμυρών τα ρέματα κατελάμβαναν δίκην δέλτα 

μια μεγάλη σχετικά έκταση. Σήμερα, οι εκβολές προς τη θάλασσα όλων των χειμάρρων, με μόνη εξαίρεση 

το Σαρανταπόταμο, λόγω της έντονης δόμησης που αναπτύχθηκε μετά το 1950, έχουν εξαφανιστεί, με 

αποτέλεσμα τα πλημμυρικά νερά να μην έχουν διέξοδο και να προκαλούν τα γνωστά προβλήματα (π.χ. ο 

χείμαρρος Αγίου Ιωάννη στην Ν.Ε.Ο στην περιοχή της Χαλυβουργικής, ο χείμαρρος Γιαννούλας στα Κρατικά 

Διυλιστήρια Ασπροπύργου κλπ). Προβλήματα δημιουργούν στην περιοχή και κάποια μικρότερα, αλλά όχι 

ήσσονος σημασίας ρέματα, όπως είναι τα ρέματα Γουρούνας και Αλατζά, καθώς διέρχονται μέσα από την 

αστική περιοχή του Ασπροπύργου και δημιουργούν πλημμυρικά προβλήματα. 

Από τα ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα της περιοχής επισημαίνεται η πρόσφατη πλημμύρα του Νοεμβρίου 

2017, με 24 θύματα και εκτεταμένες ζημιές που έπληξε την περιοχή της Μάνδρας και της Νέας Περάμου. Η 

πλημμύρα εκδηλώθηκε από τις απορροές των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης, το δεύτερο των 

οποίων διέρχεται από τον οικιστικό ιστό της Μάνδρας, αφού πρώτα η κοίτη του εκφυλίζεται και χάνει τα 

μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Κύριο χαρακτηριστικό της πλημμύρας ήταν η έντονη παρουσία φερτών 

υλικών από το βουνό Πατέρας αλλά και η διαφορετική ένταση των επιπτώσεων εντός του οικισμού της 

Μάνδρας σε σχέση με αυτόν της Ελευσίνας. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην ανάσχεση του πλημμυρικού 

κύματος που προκλήθηκε από τον ίδιο τον οικισμό της Μάνδρας αλλά και από τους οδικούς άξονες που 

έχουν κατασκευασθεί κάθετα στη ροή, η ύπαρξη των οποίων προκάλεσε μερική ανάσχεση του κύματος 

πλημμύρας, με αποτέλεσμα η ενέργεια των υδάτων να είναι πολύ λιγότερη κοντά στην ακτογραμμή και 

στην Ελευσίνα. 
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Εικόνα 1-12 Το Θριάσιο Πεδίο, η χαμηλή ζώνη του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ 
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Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου ΖΔΥΚΠ (GR06RAK0004) 

Η περιοχή της χαρακτηρισθείσας ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει τη χαμηλή ζώνη της λεκάνης Μεγάρων – Νέας 

Περάμου που σχηματίζεται μεταξύ δύο παράλληλων οροσειρών, του Πατέρα στα ΒΑ/κά και των Γερανείων 

στα δυτικά, ενώ ΝΑ/κά βρέχεται από τα νερά του Σαρωνικού κόλπου (Εικόνα 1-13). 

Η περιοχή της ΖΔΥΚΠ χαρακτηρίζεται από ομαλό και ήπιο ανάγλυφο σε ποσοστό 95,01%, ενώ με βάση τις 

εδαφικές κλίσεις το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ως επίπεδο (85,28%) και κυματώδες (10,35%). Η 

περιβάλλουσα ορεινή ζώνη χαρακτηρίζεται από απότομες πλαγιές με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

σημαντικών λεκανών απορροής ενεργών ποταμοχειμάρρων, που περιοδικά δίνουν έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα εντός ζώνης. 

Στην περιοχή αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερα σύνθετο υδρογραφικό δίκτυο δενδριτικής μορφής, με αθροιστικά 

σημαντικό μήκος απορροής, που απορρέει εκτός των άλλων και μέσα από αστικές περιοχές και εκβάλλει 

στην παράκτια ζώνη από Νέα Πέραμο και Βλυχάδα ως την Πάχη. Το σημαντικότερο υδατόρεμα της 

περιοχής είναι το Κουλουριώτικο ρέμα (Ίαπις ποταμός) στα ανατολικά που εκβάλλει στη Νέα Πέραμο. 

Σημαντικοί είναι όμως και οι χείμαρροι Καμάρας, Μαυρατζάς και Αγίου Στεφάνου, Αγίας Παρασκευή, Αγίας 

Ελεούσας, Μαυροσπηλιά, Παράπηγα / Τρύπα και Ρέμα Γώγου ή Μεγάλο Ρέμα. 

Η περιοχή των Μεγάρων παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με επιπτώσεις σε ανθρώπους, 

οικισμούς και καλλιέργειες. Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΥΔ06, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ έχουν καταγραφεί 7 

ιστορικά συμβάντα, δύο από τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Η κύρια αιτία των πλημμυρών είναι 

οι υψηλές πλημμυρικές παροχές και οι σημαντικές αλλοιώσεις που έχουν υποστεί τα ρέματα με 

αποτέλεσμα η αποκατάσταση ικανοποιητικών συνθηκών ροής να είναι πρακτικά αδύνατη. Ενδεικτικά 

επισημαίνεται ότι το ρέμα Αγίας Παρασκευής / Έξω Βρύσης το οποίο απορρέει δυτικά της πόλης των 

Μεγάρων σαν ανοιχτό ρέμα με πλάτος περίπου 20 μέτρων, καταλήγει στα ανατολικά σε μια κλειστή 

διατομή πλάτους 4 και ύψους 1 μέτρου, σε θέση όπου διάφορα κτίσματα σχεδόν καλύπτουν την κοίτη του. 

Τέλος, η διαμόρφωση αλλουβιακού ριπιδίου στην περιοχή Νέας Περάμου υποδηλώνει τη μεγάλη 

μεταφορική ικανότητα των ρεμάτων και τη φύση των πλημμυρών στην περιοχή με φαινόμενα διάβρωσης 

και μεταφοράς φερτών υλικών προς τη θαλάσσια περιοχή. 
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Εικόνα 1-13 Η χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ  
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Περιοχή Κυθήρων και Ύδρας 

Οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ του Σχεδίου Διαχείρισης, αλλά έχουν εξεταστεί στα 

πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για περιοχές στα νησιά της Περιφέρειας που 

επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα ως εξής: 

Στα Κύθηρα έχουν καταγραφεί πλημμυρικά επεισόδια τα τελευταία χρόνια με πιο σημαντικό αυτό του 

2003, το οποίο εκδηλώθηκε στο κεντρικό / ανατολικό τμήμα του νησιού (περιοχή Παλαιόπολης κ.α.) με 

έντονες απορροές, υψηλές ταχύτητες νερού πολλά φερτά υλικά (Εικόνα 1-14).  

 

Εικόνα 1-14 Η πληγείσα από πλημμύρα το 2003 περιοχή Παλαιόπολης των Κυθήρων 

Αν και στην περιοχή δεν καταγράφονται σημαντικές υποδομές, η ένταση του φαινομένου διαμόρφωσε 

επικίνδυνες συνθήκες για την ανθρώπινη ζωή. Επίσης, πλημμυρικός κίνδυνος υπάρχει στα Κύθηρα και 

ανάντη του οικισμού του Μυλοποτάμου κυρίως κατά την είσοδο του ομώνυμου ρέματος στον οικισμό από 

τα νότια.  

Το νησί της Ύδρας χαρακτηρίζεται από τις μικρές υδρολογικές λεκάνες, οι οποίες παρουσιάζουν μικρό 

πλημμυρικό δυναμικό και απουσία υποδομών. Εξαίρεση αποτελεί όμως το λιμάνι της Ύδρας όπου τόσο το 

πλημμυρικό δυναμικό της λεκάνης, αλλά και οι κρίσιμες υποδομές που είναι εγκατεστημένες, καθιστούν 

την πλημμυρική επικινδυνότητα υψηλή σε μία σχετικά μικρή γεωγραφικά περιοχή. 
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1.3.2 Αξιολόγηση της σημαντικότητας του Τομέα για την Περιφέρεια Αττικής 

Α) Υδατικοί Πόροι 

Το νερό είναι o φυσικός πόρος που καθορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, ίσως δε και τα όρια της αειφορικής 

ανάπτυξης. Δεν έχει υποκατάστατο και το ισοζύγιο ανάμεσα στις ανθρώπινες ανάγκες σε νερό και στη 

διαθεσιμότητα του είναι ήδη επισφαλές. Η γενική αυτή διαπίστωση έχει μεγαλύτερη ισχύ για 

μητροπολιτικές περιοχές όπως η Περιφέρεια Αττικής, όπου η εκτεταμένη δόμηση και καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος έχει προκαλέσει μη αντιστρεπτή υποβάθμιση των υδατικών της πόρων, ενώ 

παράλληλα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πρόκλησης ανεπιθύμητων ως καταστρεπτικών 

φαινομένων. Η σημαντικότητα επομένως των Υδατικών Πόρων για την Περιφέρεια Αττικής είναι προφανής, 

τόσο από την άποψη της χρησιμότητας τους, όσο και της επισφάλειας των συνεπειών τους.  

Α.1) Επιφανειακά ύδατα 

Τα επιφανειακά νερά της Περιφέρειας, τα οποία στις αστικές περιοχές δεν είναι άμεσα ορατά επειδή σε 

μεγάλο βαθμό απορρέουν σε καλυμμένες και διευθετημένες κοίτες, εκτιμώνται μεγάλης αξίας και 

σημαντικότητας επειδή: 

- Αποτελούν συστατικό στοιχείο λειτουργίας του υδρολογικού κύκλου στις λεκάνες της Περιφέρειας 

μεταφέροντας τις απορροές της ορεινής ζώνης προς τους αποδέκτες. Η παράμετρος αυτή κρίνεται 

σημαντική επιπρόσθετα και από το γεγονός της αποψίλωσης των εξωαστικών λεκανών από 

πυρκαγιές και άλλους ανθρωπογενείς παράγοντες και της αύξησης των απορροών που πρέπει να 

διοχετευθούν προς τους αποδέκτες. 

- Αποστραγγίζουν τις πεδινές ζώνες της Περιφέρειας που είναι ως επί το πλείστον αστικές περιοχές 

και στην έκταση τους έχουν προσδιοριστεί όλες οι ΖΔΥΚΠ. Κατά μήκος της ζώνης του Κηφισού για 

παράδειγμα, αποστραγγίζεται μέσω της κεντρικής κοίτης και των παραποτάμων του (π.χ. ρέμα 

Προφήτη Δανιήλ κ.α.) όλη η κεντρική περιοχή της Αθήνας και γενικότερα όλη η περιοχή του 

Λεκανοπεδίου.  

- Τροφοδοτούν υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για απόληψη νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης. Τα ποτάμια υδατικά συστήματα των ρεμάτων Λάκα και Παλιομιαούλη, μαζί με τα 

ρέματα Κιούρκων, Καπανδριτίου, Βαρνάβα, Σταμάτας και Αγίου Στεφάνου τροφοδοτούν την 

τεχνητή λίμνη Μαραθώνα, που είναι υδατικό σύστημα ενταγμένο στο δίκτυο υδροδότησης της 

ΕΥΔΑΠ και ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

- Συμβάλλουν με υδατικούς όγκους και οργανικά συστατικά στην ύπαρξη και λειτουργία σημαντικών 

παράκτιων οικοτόπων της Περιφέρειας και συγκεκριμένα: Το ποτάμιο υδατικό σύστημα του 

Ερασίνου ποταμού τροφοδοτεί τον Οικότοπο (SCI) EL3000004 ‘‘Βραυρώνα παράκτια, θαλάσσια 

ζώνη’’. Επίσης τα ρέματα από τους ορεινούς όγκους Μαραθώνα και περιοχής Άνω Σουλίου 

τροφοδοτούν στην παράκτια ζώνη και την πεδιάδα του Μαραθώνα τον Οικότοπο (SCI) EL3000003 

‘‘Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα’’ και την Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) EL3000016 

‘‘Υγρότοπος Σχοινιά’’. 

- Συμβάλλουν στη διατήρηση αξιόλογων ζωνών φυσικού περιβάλλοντος με εντυπωσιακή χλωρίδα και 

πανίδα, που αναπτύσσονται κυρίως δίπλα, ή στη ‘‘σκιά’’ της αστικής περιοχής. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται κάποιες παραρεμάτιες ζώνες του Κηφισού στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, αλλά 
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και σε θέσεις συμβολής δευτερευόντων ρεμάτων στον ποταμό, όπως επίσης η παραρεμάτια ζώνη 

του Ιλισού στην περιοχή Αγίας Φωτεινής Ιλισού, σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας. 

- Εμπλουτίζουν τις πορώδεις υδροφορίες παραποτάμιων πεδινών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται 

για αγροτική χρήση. Η παράμετρος αυτή έχει εφαρμογή κυρίως στις λεκάνες του Θριάσιου και των 

Μεγάρων, όπου υπάρχουν αδόμητες πεδινές εκτάσεις, πολλές από τις οποίες καλλιεργούνται. 

Παράλληλα αντίστοιχες συνθήκες φαίνεται ότι αναπτύσσονται και στη βόρεια πεδινή περιοχή του 

Λεκανοπεδίου της Αθήνας, περιοχή μεταξύ Θρακομακεδόνων και Αχαρνών, στα Μεσόγεια (ρέμα 

Ραφήνας), ενώ στις υπόλοιπες πεδινές εκτάσεις της ανατολικής Αττικής υπάρχει σημαντική κάλυψη 

του φυσικού εδάφους λόγω αστικοποίησης. 

- Εμπλουτίζουν το βιοτικό περιβάλλον στους σημαντικούς οικότοπους που αναπτύσσονται στα 

ορεινά της Περιφέρειας και συγκεκριμένα: στην περιοχή Οικοτόπου (SCI) και Προστασίας 

Ορνιθοπανίδας (SPA) EL3000001 ‘‘Όρος Πάρνηθα’’ (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας), στην περιοχή 

Οικοτόπου (SCI) EL3000005 ‘‘Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη’’ (Εθνικός 

Δρυμός Σουνίου), στην περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) EL3000014 ‘‘Περιοχή Λεγρενών – 

Νησίδα Πατρόκλου’’ και, στην περιοχή Οικοτόπου (SCI) EL3000006 ‘‘Υμηττός – Αισθητικό Δάσος 

Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης’’. Ειδικά για τη Λίμνη Βουλιαγμένης ο χαρακτηρισμός της 

σημαντικότητας των υδατικών πόρων αναφέρεται κυρίως στα υπόγεια νερά, όπως συζητείται στη 

συνέχεια. 

- Αποτελούν τέλος, τον κύριο γενεσιουργό παράγοντα πλημμυρικών φαινομένων, από τα οποία 

έχουν καταγραφεί έως και πρόσφατα σημαντικές ζημιές στον αστικό ιστό και σε υποδομές, καθώς 

και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η σπουδαιότητα των επιφανειακών νερών σε συσχετισμό με τις 

πλημμύρες εξετάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Παρά τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση που έχουν δεχθεί οι υδατικοί πόροι της Περιφέρειας Αττικής, τα 

επιφανειακά νερά της χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικά για τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά και για την αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Α.2) Υπόγεια ύδατα 

Τα υπόγεια νερά της Αττικής τα οποία, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι εξίσου 

αξιόλογα από άποψη όγκων με τα επιφανειακά, χαρακτηρίζονται αντίστοιχα με αυτά από έντονη 

υποβάθμιση, σαν αποτέλεσμα της εκτεταμένης αστικοποίησης και των κάθε μορφής ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων. Παράλληλα, εκτιμώνται και αυτά ως μεγάλης αξίας και ιδιαίτερα αυξημένης 

σημαντικότητας επειδή: 

- Αποτελούν συστατικό στοιχείο λειτουργίας του υδρολογικού κύκλου στην περιοχή της Περιφέρειας 

διακινώντας σημαντικούς όγκους υπόγειου νερού, που δημιουργούν αξιόλογες υδροαποθεματικές 

ζώνες, πολύ κοντά σε αυξημένες ανάγκες και καταναλώσεις νερού. Η παράμετρος αυτή κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, αλλά μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί ακόμα περισσότερο 

σημαντική, δεδομένου ότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι δυνατόν να γίνουν προσβάσιμοι 

στον άνθρωπο πόροι που σήμερα είναι απροσπέλαστοι. 

- Σε επικουρία των παραπάνω επισημαίνονται οι σημαντικοί όγκοι καρστικών υπόγειων νερών του 

ΥΥΣ Βορειο-Ανατολικής Πάρνηθας (EL0600081), που διατηρούνται από την ΕΥΔΑΠ ως στρατηγικό 

απόθεμα. Πρόκειται για τον καρστικό υδροφορέα Μαυροσουβάλας στην περιοχή Καλάμου ο 
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οποίος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΥΔΑΠ, μπορεί να αποδώσει 120.000 με 125.000 

m3/24ωρο και μάλιστα σε περίοδο άντλησης στο τέλος της ξηράς υδρολογικής περιόδου. 

- Χρησιμοποιούνται για κάλυψη αναγκών ύδρευσης και υδροδότησης επικουρικά από τους 

σημαντικούς όγκους νερού που παρέχει στην κατανάλωση η ΕΥΔΑΠ. Η αναφορά γίνεται για χρήστες 

στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΔΑΠ – κύρια βιομηχανικές μονάδες – οι οποίοι αντλούν υπόγειο νερό 

για κάλυψη αναγκών της δραστηριότητας τους, άλλων πλην της ύδρευσης. 

- Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη όλων των αναγκών ύδρευσης, υδροδότησης και άρδευσης σε 

μέρος του δυτικού τμήματος της Περιφέρειας Αττικής (Κινέττα κ.α.). 

- Χρησιμοποιούνται για κάλυψη των αναγκών άρδευσης σε ολόκληρη την έκταση της Περιφέρειας 

που ασκείται αγροτική δραστηριότητα. Η άρδευση στην Περιφέρεια καλύπτεται αποκλειστικά από 

υπόγεια νερά. 

- Συμβάλλουν μαζί με τα επιφανειακά νερά στην ύπαρξη και λειτουργία των σημαντικών παράκτιων 

οικοτόπων της Περιφέρειας, των Περιοχών Προστασίας του Περιβάλλοντος που αναπτύσσονται 

στην ορεινή ζώνη, αλλά και των παραρεμάτιων ζωνών φυσικού περιβάλλοντος που αναφέρθηκαν 

και προηγούμενα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις Λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου, που 

είναι φυσικές λίμνες, οι οποίες σχηματίστηκαν και τροφοδοτούνται από την καρστική υπόγεια 

υδροφορία των ορεινών όγκων Υμηττού και Αιγάλεω αντίστοιχα. 

- Συμβάλλουν στη διατήρηση της θέσης του υφάλμυρου μετώπου στις παράκτιες ζώνες στα σημερινά 

επίπεδα, προσφέροντας όγκους υπόγειας απορροής φρέσκου νερού που αντισταθμίζει, στο μέτρο 

του δυνατού, τις υφάλμυρες διεισδύσεις προς την ενδοχώρα. 

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν μία ενδεικτική παράθεση των παραμέτρων που 

καθορίζουν κατά την άποψη μας, τη σπουδαιότητα του υπόγειου νερού ως φυσικός πόρος και κατ΄ 

επέκταση ως Τομέας προς αξιολόγηση, έναντι των επιπτώσεων της Κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια 

Αττικής.  

Β) Πλημμύρες 

Η μεγάλη σημαντικότητα της συνιστώσας ‘‘πλημμύρες’’ του εξεταζόμενου Τομέα για την Περιφέρεια 

Αττικής συνάγεται από την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων όπως: 

- Το γεγονός ότι όλες οι πεδινές εκτάσεις της Περιφέρειας έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΔΥΚΠ. Η 

συνολική έκταση των ΖΔΥΚΠ αντιπροσωπεύει το 21,2% της έκτασης της Περιφέρειας. 

- Αν και οι κατακλυζόμενες εκτάσεις που υπολογίστηκαν στα πλαίσια της μελέτης του ΣΔΚΠ ΥΔ06 

σχετίζονται άμεσα με τις ενεργές ζώνες απορροής των υδατορευμάτων, η πυκνή δόμηση, η 

παρεμβολή εμποδίων στην ομαλή απορροή και οι απογυμνωμένες από τις πυρκαγιές ορεινές 

λεκάνες, είναι κάποιοι από τους δυσμενείς παράγοντες που εντείνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο σε 

μεγάλο μέρος της έκτασης των ΖΔΥΚΠ. 

- Η μορφολογία και οι υπάρχουσες χρήσεις γης στην Περιφέρεια ευνοούν την αύξηση του 

πλημμυρικού κινδύνου ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο και την ανατολική περιοχή (Μεσόγεια, 

ανατολική παράκτια ζώνη). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τη μετάβαση των ρεμάτων από την 

ορεινή στην πεδινή κοίτη μεταβάλλεται και ο χαρακτήρας της περιοχής που διαρρέουν. Ουσιαστικά 

με το που εγκαταλείπει την επικλινή ορεινή πλαγιά το ρέμα ‘‘μπαίνει’’ μέσα στην πόλη με μεγάλη 

ταχύτητα ροής και δεν υπάρχει ικανή διαδρομή για τη ρύθμιση της απορροής του. 
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- Στη δυτική Αττική, Θριάσιο, Μέγαρα, Κινέττα, Λουτράκι, αν και δεν έχουν χαρακτηριστεί ποτάμια 

υδατικά συστήματα, υπάρχουν υδατορέματα με σημαντικές απορροές αιχμής (ρέμα Γιαννούλας, 

Σαρανταπόταμος, ρέματα Σούρες και Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα), που έχουν ιστορικά δώσει 

σημαντικές πλημμύρες, ακόμα και εντελώς πρόσφατα (πλημμύρες Μάνδρας 15-11-2017). 

- Τα πολλά πλημμυρικά συμβάντα που έχουν ιστορικά καταγραφεί στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, τα οποία έχουν 

προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές, αλλά και σημαντικές απώλειες ανθρώπινων 

ζωών. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων αποδεικνύει την αυξημένη τρωτότητα των πεδινών ζωνών της 

Αττικής (των ΖΔΥΚΠ) στην πλημμύρα και στις ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται για 

την εκδήλωση τους (επικινδυνότητα). Η σημαντικότητα επομένως της συνιστώσας ‘‘πλημμύρες’’ του 

εξεταζόμενου Τομέα για την Περιφέρεια Αττικής είναι ιδιαίτερα μεγάλη και προφανώς επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμός από την κλιματική αλλαγή. 

Οι πλημμύρες από τη θάλασσα δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στην Αττική και εξετάζονται στα πλαίσια 

της παρούσας. 

1.4 Πλαίσιο Πολιτικής Τομέα 

Η σημαντικότητα του Τομέα για την ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και το γεγονός ότι 

είναι ο Τομέας ίσως με τις εντονότερες και σίγουρα με τις εμφανέστερες συνέπειες από την κλιματική 

αλλαγή, δικαιολογούν απόλυτα το γεγονός ότι καταγράφεται εκτενώς σε όλες τις σχετικές κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί από τη Διοίκηση. Οι πρώτες από αυτές εκδόθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας 

του 2000, αρχικά σε Ευρωπαϊκό και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο και παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω 

με χρονολογική σειρά. 

Το πρώτο πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων στην Ευρώπη, θεσπίστηκε στις 

23 Οκτωβρίου 2000 με την έκδοση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί μια συνολική 

και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων και θέσπισε για πρώτη φορά, 

πλαίσιο για την προστασία των επιφανειακών, υπογείων και παράκτιων/μεταβατικών υδάτων συνολικά σε 

επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ). Η έννοια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού με την Οδηγία 

επαναπροσδιορίστηκε και περιέλαβε επίσης τα δέλτα, τις εκβολές ποταμών και τα παράκτια 

οικοσυστήματα. Με την Οδηγία αντιμετωπίζονται συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες ύδατος, 

συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την 

κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς. Επίσης ενισχύεται και διασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού στη 

λήψη των σχετικών αποφάσεων με τη δημιουργία συστηματικών και ουσιαστικών διαδικασιών 

διαβούλευσης. Αντικειμενικός σκοπός της Οδηγίας είναι η επίτευξη της «καλής κατάστασης» (ή του «καλού 

δυναμικού») των υδατικών συστημάτων. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) και τις 

κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. Τροποποιήσεις του Ν. 3199/2003 έχουν γίνει 

με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α), Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α) και Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α). Ο Νόμος 

3199/2003 εφαρμόζεται για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων. 

Την έκδοση του νόμου ακολούθησε η έκδοση του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α), με το οποίο καθορίστηκαν τα 
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μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας και ένας αριθμός διοικητικών πράξεων λόγω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 

που έγιναν στη χώρα μας, που οδήγησαν σε αλλαγές τίτλων των αρμοδίων αρχών ή των υπηρεσιών που 

προΐστανται αυτών, καθώς και σε επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων τους σε σχέση με την εφαρμογή της 

Οδηγίας κλπ. 

Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης (ΚΥΑ 99605/3719/2001, ΦΕΚ 974/Β), αποτελεί 

την πρώτη Κανονιστική Πράξη που θεσπίστηκε στην Ελλάδα για θέματα Διαχείρισης και προσαρμογής 

Υδατικών Πόρων σε δυσμενή φαινόμενα που σχετίζονται, μεταξύ των άλλων και με την Κλιματική Αλλαγή. 

Το Σχέδιο προτείνει μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση της ερημοποίησης με κατ΄ αρχήν εφαρμογή 

σε πιλοτικές περιοχές (μεταξύ των οποίων η Αττική), για να εκτιμηθούν και αξιολογηθούν. Για τους 

Υδατικούς Πόρους το Σχέδιο περιλαμβάνει ειδικές δράσεις (άρθρο 7), για το συντονισμό της διαχείρισης 

τους, την κατάρτιση μελετών επάρκειας νερού, την προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και μια σειρά 

ακόμα δράσεις που υλοποιήθηκαν αργότερα με την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην ελληνική 

νομοθεσία. 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2007 είχε σκοπό 

τη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των 

αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις 

οικονομικές δραστηριότητες. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 

31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β) και εφαρμόζεται στις ΠΛΑΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που αποτελούν 

τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας, ορίζει ότι για την εκπλήρωση των σκοπών της τα Κράτη Μέλη 

πρέπει να υλοποιήσουν τις ακόλουθες δράσεις: 

- Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) για κάθε Περιοχή Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ), η οποία μετά τον αρχικό καθορισμό της επανεξετάζεται για πρώτη 

φορά ως τις 22/12/2018 και εν συνεχεία ανά εξαετία. 

- Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ 

στους οποίους περιέχονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά 

σενάρια πλημμύρας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες πηγές περιβαλλοντικής 

ρύπανσης ως συνέπεια πλημμύρας. Μετά την αρχική τους σύνταξη οι χάρτες επανεξετάζονται για 

πρώτη φορά ως τις 22/12/2019 και εν συνεχεία ανά εξαετία. 

- Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις περιοχές 

που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Τα 

ΣΔΚΠ εστιάζουν στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα, ενώ όπου είναι δυνατόν 

εξετάζουν τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης 

και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην υγεία και τη ζωή των 

ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οικονομική δραστηριότητα και στις 

υποδομές. 

Η Πράσινη Βίβλος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2007, ήταν και η αρχή της 

διαδικασίας για τη Πολιτική προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιματική αλλαγή. Η Πράσινη 

Βίβλος αναφέρεται στις επιλογές της Ένωσης για την προσαρμογή, εξετάζει τις επιπτώσεις της αλλαγής του 

κλίματος στην Ευρώπη, τους λόγους που συνηγορούν υπέρ της λήψης μέτρων και τις πολιτικές αποκρίσεις 

που μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο της Ένωσης. 
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Η Λευκή Βίβλος που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2009, αποτελεί μια 

ακόμα σημαντική έκθεση η οποία θέσπισε ένα γενικό πλαίσιο σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρώπη να 

περιορίσει την ευπάθεια της στην αλλαγή του κλίματος και να αυξήσει την προσαρμοστικότητα της στις 

επιπτώσεις / απειλές της αλλαγής. Στόχος της Λευκής Βίβλου ήταν η λήψη μέτρων προσαρμογής με σκοπό 

να διασφαλιστεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν να ανταπεξέλθουν απόλυτα στις απαιτήσεις 

που προκύπτουν τόσο σε επίπεδο προσδιορισμού πολιτικών, όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των 

μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες προσαρμογής πρέπει να ληφθούν σε 

Εθνικό, περιφερειακό ή ακόμη και τοπικό επίπεδο. 

Το πόρισμα της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) που 

δημοσιοποιήθηκε το 2011 με τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, τις αναμενόμενες επιπτώσεις του σε 

επιμέρους Τομείς της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και τη σκιαγράφηση 

των πρώτων μέτρων προσαρμογής. Η επιτροπή συστήθηκε το Μάρτιο του 2009 από την Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ) και είναι η πρώτη συστηματική ενασχόληση στην Ελλάδα με την Κλιματική Αλλαγή και τη 

δημιουργία πλαισίου πολιτικής αντιμετώπισης και προσαρμογής. Μεταξύ των επιπτώσεων που 

εξετάστηκαν στο πόρισμα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις επιπτώσεις στα «Ελληνικά Υδατικά 

Συστήματα». Το πόρισμα της Έκθεσης της ΤτΕ, αν και δεν έλαβε τη μορφή Κανονιστικής διάταξης, 

αναφέρεται στο παρόν επειδή είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και αποτέλεσε το βασικό κείμενο αναφοράς επί του οποίου στηρίχτηκαν οι μετέπειτα 

ενέργειες και πρακτικές. 

Η Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που δημοσιοποιήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013 η οποία είχε τρεις κύριους στόχους:  

- Προώθηση δράσεων από τα κράτη μέλη για ολοκληρωμένες στρατηγικές προσαρμογής όπως: 

υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών, παροχή χρηματοδότησης για δημιουργία 

προσαρμοστικών δυνατοτήτων και, ενίσχυση προσαρμογής των πόλεων μέσω της πρωτοβουλίας 

του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. 

- Δράσεις θωράκισης του κλίματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες περιλαμβάνουν, προώθηση 

προσαρμογής σε βασικούς ευαίσθητους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και η πολιτική συνοχής, 

διασφάλιση ανθεκτικότερων υποδομών και, προώθηση χρήσης ασφάλισης έναντι φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

- Περαιτέρω ανάπτυξη πλατφόρμας Climate- ADAPT ως ένα και μοναδικό μέσo πληροφόρησης για 

την προσαρμογή στην Ευρώπη. 

Η Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2014−2029 (ΚΥΑ 40332/2014, ΦΕΚ 2383Β), η 

οποία θεσπίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Σεπτέμβριο του 2014 και αφορά Τομέα που είναι 

άμεσα συνδεδεμένος και εξαρτώμενος με τους Υδατικούς Πόρους. Στους στόχους του Σχεδίου 

περιλαμβάνονται: η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές λειτουργίες, η ενίσχυση των δυνατοτήτων στοιχείων της βιοποικιλότητας ώστε να 

αποκριθούν αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή, η μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από 

δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. 
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Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) η οποία δημοσιεύτηκε από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2014 και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει 7 δράσεις για τους 

Υδατικούς Πόρους που αναφέρονται σε:  

- Δράσεις ενημέρωσης και βελτίωσης της κατανόησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους 

υδάτινους πόρους (Δράσεις 1 και 2). 

- Εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση του νερού, με μείωση της άντλησης των υδροφόρων 

οριζόντων κύρια σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη νερού τόσο το χειμώνα, όσο και το 

καλοκαίρι (Δράση 3). 

- Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης που είναι συμβατές με τους τοπικούς 

διαθέσιμους υδάτινους πόρους, με προσδιορισμό σεναρίων δυνητικής προσαρμογής για 

δραστηριότητες που περιέχουν βαριές υδατικές καταναλώσεις, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 

ελλείψεις, βελτιστοποιώντας τα υδατικά αποθέματα, αναπτύσσοντας αποδοτικές γεωργικές 

δραστηριότητες και μειώνοντας την αδιαπερατότητα των εδαφών, επομένως προωθώντας την 

κατείσδυση του νερού (Δράση 4). 

- Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την υδατική 

διαχείριση, ιδιαιτέρως προγράμματα παρέμβασης υπηρεσιών υδάτων και υδατικής διαχείρισης 

(Δράση 5).  

- Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

(Δράση 6). 

- Δημιουργία Εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών 

στους υδατικούς πόρους. 

- Δράσεις και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αν και δεν αναφέρει ρητά τα φαινόμενα 

πρόκλησης πλημμυρών, προφανώς και περιλαμβάνονται  

Τα Σχέδια Διαχείρισης λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), τα οποία συντάχθηκαν σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 

2007/60/ΕΚ αντίστοιχα. Τα ΣΔΛΑΠ εκδόθηκαν αρχικά το 2013 και το 2017 εγκρίθηκε η 1η τους αναθεώρηση, 

ενώ τα ΣΔΚΠ εγκρίθηκαν το 2018. 

Τα ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνουν εκτενή ανάλυση της κατάστασης των υδατικών πόρων και μέτρα που 

εξειδικεύουν σχεδόν το σύνολο των κατευθύνσεων της ΕΣΠΚΑ με τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων και 

ρυθμίσεων και μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτή. 

Αναπόσπαστο τμήμα των ΣΔΛΑΠ είναι τα Σχέδια Διαχείρισης ξηρασίας που έχουν ως στόχο την επίτευξη της 

προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος σε περιοχές με λειψυδρία, καθώς επίσης και στη μείωση των 

επιπτώσεων της λειψυδρίας. 

Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της Επικινδυνότητας της πλημμύρας, στην 

ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, στο μετριασμό της έκθεσης (exposure) 

στην πλημμύρα και στη βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών. Η κλιματική 

αλλαγή αναμένεται ότι θα επηρεάσει επί το δυσμενέστερο τα πλημμυρικά φαινόμενα, επομένως η 

επίτευξη των στόχων των ΣΔΚΠ συμβάλλει στην προσαρμογή. Στα ΣΔΚΠ η αξιολόγηση των μέτρων έγινε 

μέσω της εκτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας τους, όπου λήφθηκε υπόψη και η συσχέτιση 

τους με τους στόχους και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ. 
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Το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων, που συντάσσει ήδη από το 2014 η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Το τελευταίο έγγραφο εν ισχύ εκδόθηκε με Α.Π. 7767 στις 30/10/2019. Το Σχέδιο είναι ένα κείμενο 

στρατηγικού επιπέδου που συνδυάζει σύνολο διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και αρμοδιότητες των 

φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, με στόχο τη συντονισμένη 

απόκριση, τη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα 

επίπεδα της διοίκησης. Παράλληλα, προσδιορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, τόσο των φορέων 

συντήρησης και λειτουργίας των πάσης φύσεως αντιπλημμυρικών έργων, υποδομών και δικτύων, όσο και 

των λοιπών φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται άμεσα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και τη διαχείριση των συνεπειών, καθώς απαιτείται ο μεταξύ τους συντονισμός και συνεργασία για την από 

κοινού αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας οι διατάξεις και πράξεις της Διοίκησης που σχετίζονται με τον εξεταζόμενο Τομέα 

έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, που θεσπίστηκε με το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α), το οποίο 

επιδιώκει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής, την εξοικονόμηση πόρων, την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Το Σχέδιο εκτός των άλλων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, 

παράκτιων και υπόγειων υδάτων (άρθρο 5), την οργάνωση της προστασίας των αστικών περιοχών από 

πλημμύρες με καταγραφή των υδραυλικών ατυχημάτων, συσχέτιση, αιτιολόγηση και δράση, την προστασία 

του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (άρθρο 18) και στην 

ορθή διαχείριση των υδάτων (άρθρο 20). 

Το έργο LIFE+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, LIFE08 ENV/GR/000554, με τίτλο AdaptFor 

«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε 

την περίοδο 2010 – 2013 από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 

Υγροτόπων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο αποσκοπούσε στην επίδειξη του 

τρόπου και των μέσων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε τέσσερις (4) 

πιλοτικές περιοχές μελέτης, μεταξύ των οποίων και ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, στην εκπαίδευση του 

προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας σε θέματα δασικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής και 

στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου, αλλά και της ανάγκης για προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, σε άλλους εμπλεκόμενους και στο ευρύ κοινό. 

Η μελέτη Εκτίμησης Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης, η 

οποία εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2014 από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Στη μελέτη διατυπώνονται προτάσεις μέτρων για τη διατήρηση και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για το σύνολο των υγροτόπων της Αττικής, είναι δε προφανής η 

σύνδεση και άμεση εξάρτηση τους από τους υδατικούς της πόρους και συνολικά τον εξεταζόμενο στο 

παρόν Τομέα. 
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Η Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε το 2017 και 

περιλαμβάνει πρόγραμμα δράσεων αντιμετώπισης και προσαρμογής, διαρθρωμένο σε 4 άξονες, στις 

οποίες το ζήτημα εξοικονόμησης και καλύτερης διαχείρισης υδατικών πόρων έχει βαρύνουσα θέση. 

Η εφαρμογή τέλος Civil Attica, που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα από την Αυτοτελή Διεύθυνση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής μέσω αυτής θα ενημερώνονται οι πολίτες της Αττικής για 

τον καιρό, τα δελτία έκτακτων καιρικών φαινόμενων και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πρόκειται για 

πιλοτική εφαρμογή για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.  

Οι Αρμόδιες Αρχές για τον εξεταζόμενο Τομέα όπως ορίστηκαν με το  Ν.3199/2003 έχουν ως εξής:  

Σε κεντρικό επίπεδο αρμόδιες αρχές διαχείρισης για τους υδατικούς πόρους είναι η Εθνική Επιτροπή 

Υδάτων, η οποία έχει ορισθεί ως το υψηλού επιπέδου διυπουργικό όργανο που έχει την ευθύνη χάραξης 

της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας και το Εθνικό Συμβούλιο 

Υδάτων, που αποτελεί το γνωμοδοτικό της όργανο για τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης 

του υδατικού δυναμικού της χώρας. 

Αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας 

και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και 

διαχείριση των υδάτων έχει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η 

Ειδική Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταρτίζει 

τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί 

και συντονίζει την εφαρμογή τους. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων εδρεύσει στην Αθήνα, οδός Αμαλιάδος 17, 

ΤΚ 11523, τηλ: 210 6475102, 213 1515410, e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr 

Επιπλέον σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εμπλέκονται σε Εθνικό Επίπεδο τα ακόλουθα 

Υπουργεία: Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών. 

Σε περιφερειακό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι: το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το Συμβούλιο Υδάτων συνιστάται σε κάθε 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα 

προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Οι Διευθύνσεις Υδάτων είναι ο φορέας άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Στην 

Περιφέρεια Αττικής αρμόδια διεύθυνση είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 239, ΤΚ 15451 Νέο Ψυχικό, τηλ: 2103725701, e-mail: 

nero@ attica.gr. 

Στα γειτονικά ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ07) και Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03), οι αντίστοιχες 

αρμόδιες αρχές είναι: Η Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς (ΑΔΘ ΣΤΕ), οδός Θεοδωράτου και Βέλιου, ΤΚ 35133, 

Λαμία, τηλ: 22310 44012, 22310 48044, e-mail: dydatonster@apdthest.gov.gr, και η Διεύθυνση Υδάτων 

Πελοποννήσου, οδός Μαινάλου & Σέκερη 37, ΤΚ 22131, Τρίπολη, τηλ: Τηλ: 2710 234458, e-mail: 

dydaton@1747.syzefxis.gov.gr. 
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Για την αντιπλημμυρική προστασία σε κεντρικό επίπεδο αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών, αλλά 

αυξημένες αρμοδιότητες έχουν και οι Περιφερειακές Διοικήσεις όπως αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 

186 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής οι αρμοδιότητες είναι αυξημένες 

αφού σε αυτές έχουν μεταφερθεί και αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης για την Αττική. Πιο 

συγκεκριμένα: 

- Η Εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας για το τμήμα πεδινής κοίτης 

υδατορευμάτων είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, όταν τα έργα αυτά δεν εκτελούνται από τις 

Υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Υποδομών. Αφορά έργα που δεν έχουν 

χαρακτηριστεί ως ‘‘ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου’’, για τα οποία αρμοδιότητα έχει η 

Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών. Ο 

χαρακτηρισμός των έργων γίνεται με απόφαση Υπουργού. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, βάσει 

του αρθρ.210 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες της τέως 

Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 69/1988 (οργανισμός ΓΓΔΕ). Αφορά μελέτη, ανάθεση, 

κατασκευή και διαχείριση έργων: αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικών και 

βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τους ΟΤΑ. 

- Οριοθέτηση υδατορευμάτων, αρμοδιότητα που, σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (οριοθέτηση 

ρεμάτων κ.α., ΦΕΚ 94Α), μπορεί να ανατεθεί στην Περιφέρεια από το Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν το συγκεκριμένο υδατόρεμα βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια 

της Περιφέρειας και δεν αποτελεί κλάδο άλλου ρέματος (αρθρο 7). Η οριοθέτηση των 

υδατορευμάτων αποτελεί πρωτίστως μέτρο προστασίας τους και για το λόγο αυτό εάν, σύμφωνα 

με το Ν.4258/2014, κατά την οριοθέτηση προτείνονται έργα / επεμβάσεις σε υδατορεύματα, τα 

έργα αυτά αποτελούν μέρος της αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

- Καθαρισμός και Αστυνόμευση υδατορευμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, 

αρμοδιότητα που ανήκει στην Περιφέρεια (άρθρο 186 Ν,3852/2010), ανεξαρτήτως του καθορισμού 

ορεινής και πεδινής κοίτης. Στην Αστυνόμευση περιλαμβάνεται ο εντοπισμός καταλήψεων, 

επιχώσεων, ανεξέλεγκτες αμμοληψίες, απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και γενικά όλων 

των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορευμάτων. Ειδικά για την περίπτωση 

αυθαίρετης δόμησης την ευθύνη είχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι τη δημοσίευση του 

Ν.4495/2017, η οποία συνεχίζει μεταβατικά να τις εκτελεί, μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών 

των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου. 

- Η Συντήρηση του Δικτύου Ομβρίων Υδάτων για το τμήμα του οδικού δικτύου που ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, από 1-9-2011 έχουν μεταφερθεί 

όλες οι αρμοδιότητες συντήρησης των οδών που ανήκαν στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ (ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, 

ΔΚΥΕ) του Υπουργείου Υποδομών, οι οποίες υπάγονται πλέον ως οργανικές μονάδες στην 

Περιφέρεια Αττικής (ΥΑ Δ17α/06/82/ΦΝ443/20-3-2007 - ΦΕΚ 398/Β, ΥΑ Δ17α/06/19/ΦΝ443/6-2-

2009 - ΦΕΚ 229/Β, Ν.3852/2010 - ΦΕΚ .87/Α, Ν.4018/2011 - ΦΕΚ 215/Α, ΥΑ 44403/2011 - ΦΕΚ 

2494/Β. Σημειώνεται ότι για το Λεκανοπέδιο Αττικής η αρμοδιότητα καθαρισμού, συντήρησης και 

λειτουργίας των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετηρίων 

αγωγών με τους αποδέκτες, που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., έχει μεταφερθεί από 1/1/2008 στους οικείους 

Δήμους της Περιφέρειας Αττικής για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, με εξαίρεση τις οδούς στις 

οποίες η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει πλέον στην Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 7 N.3481/2006 - 
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ΦΕΚ 162/Α΄, ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 - ΦΕΚ 398/Β΄, ΥΑ Δ17α/06/19/ΦΝ443/6-02-2009 - 

ΦΕΚ 299/Β΄, 4422/E.O./30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 

1787/Β΄/06-09-2007, Ν.4018/2011 - ΦΕΚ 215/Α΄. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1 Εισαγωγή: Πλαίσιο Αποτίμησης Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής 

Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των 

μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η 

μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο 

από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακραία και 

επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες, ο ασυνήθιστα κρύος καιρός, τα 

οποία εμφανίζονται πλέον όλο και πιο συχνά μεγιστοποιώντας τον κίνδυνο επιπτώσεων στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι στην πλειονότητα τους δυσμενείς, 

υπάρχουν όμως και περιπτώσεις (λιγότερες) που μπορεί να είναι ευνοϊκές. Μια αποτίμηση των κινδύνων 

λόγω κλιματικής αλλαγής για την Περιφέρεια Αττικής επιχειρείται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, όπου 

πιο αναλυτικά παρουσιάζεται: 

- Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. 

- Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους κοινωνικό-

οικονομικούς παράγοντες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να 

αλλάξουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα η οικονομική ανάπτυξη, η μεταβολή πληθυσμού και η 

αλλαγή της χρήσης γης. 

- Πώς είναι πιθανό τα αποτελέσματα των ενεργειών προσαρμογής να μεταβάλλουν τα επίπεδα 

κινδύνου. 

- Αξιολόγηση του μεγέθους του αντίκτυπου και του επείγοντος χαρακτήρα της δράσης που 

απαιτείται για τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες, καθώς και ανάπτυξη της κατανόησης της 

πιθανής καθαρής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που ενεργούν από κοινού. 

- Αξιολόγηση της αβεβαιότητας, των περιορισμών και της εμπιστοσύνης στις υποκείμενες αποδείξεις 

και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Η παρουσίαση γίνεται αναλυτικά κατά Τομέα επηρεασμού, όπως καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη και 

τη Μεθοδολογική προσέγγιση που έχει ήδη παραδοθεί (Παραδοτέο 1). Οι τομείς του ΠεΣΠΚΑ που 

εξετάζονται είναι οι ακόλουθοι:  

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία,  

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα,  

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία,  

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες  

5. Παράκτιες Ζώνες,  

6. Τουρισμός,  

7. Ενέργεια,  

8. Υποδομές,  

9. Υγεία,  

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά, 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  49 

Το παρόν αποτελεί το υποστηρικτικό κείμενο αποτίμησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή του 

τέταρτου στη σειρά τομέα: Τομέας Υδατικοί Πόροι & Πλημμύρες. 

2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών 
και των κινδύνων 

Η μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ακολούθησε στο παρόν 

τη διαδικασία 12 βημάτων που αναλυτικά περιγράφονται στο Παραδοτέο 1 της παρούσας σύμβασης και 

αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. Εντελώς επιγραμματικά η μεθοδολογία του ακολουθήθηκε έχει ως 

εξής: 

Βήμα 1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 1’’: Αρχική επισκόπηση και επιλογή 

των πιθανών επιπτώσεων και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια για τον εξεταζόμενο 

Τομέα, από ευρύτερο κατάλογο επιπτώσεων που έχει συνταχθεί βιβλιογραφικά. 

Βήμα 2 Προσδιορισμός διατομεακών και έμμεσων συνεπειών: Προσδιορισμός των βασικών σχέσεων 

εξάρτησης μεταξύ αιτιών και επιδράσεων (ή συνεπειών) και διαδικασιών που οδηγούν στην αλλαγή. 

Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των βιοφυσικών επιπτώσεων ενός αλλαγμένου κλίματος και των 

δευτερογενών βιοφυσικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Ουσιαστικά προσδιορισμός συνδέσεων 

μεταξύ: 

• Κλιματικών «οδηγών» (π.χ. αυξημένες βροχοπτώσεις), 

• Σωρευτικών επιπτώσεων (π.χ. πλημμύρες), 

• Άμεσων συνεπειών (π.χ. υλικές ζημιές) και 

• Έμμεσων συνεπειών (π.χ. επιπτώσεις στην υγεία για τους ανθρώπους). 

Βήμα 3 Εκτίμηση ευπάθειας / Ανασκόπηση πολιτικών: Εξέταση της κυβερνητικής πολιτικής για την 

προσαρμογή του εξεταζόμενου Τομέα στην κλιματική αλλαγή, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής. 

Βήμα 4 Εκτίμηση ευπάθειας / Κοινωνική Ευπάθεια: Εξέταση του τρόπου επηρεασμού του κοινωνικού τομέα 

(κοινωνικές επιπτώσεις) στην κλιματική αλλαγή και του κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν επείγουσες 

αποφάσεις προσαρμογής. 

Βήμα 5 Εκτίμηση ευπάθειας / Ικανότητα προσαρμογής: Εξέταση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα 

(διαρθρωτικής και οργανωτικής) με βάση την κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών 

προσαρμογής, ανταποκρινόμενων στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Βήμα 6 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’: 

Ομαδοποίηση συνεπειών του Καταλόγου Κατηγορίας 1 με βάση παρόμοιες επιπτώσεις και επιπτώσεις 

μεγαλύτερης προτεραιότητας. Βαθμολόγηση επιπτώσεων με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων και 

σύνταξη επιπτώσεων Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’. 
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Βήμα 7 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Προσδιορισμός Δεικτών: Εξέταση ενός ή περισσότερων 

δεικτών, που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο 

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

Βήμα 8 Εκτίμηση κινδύνου / Συναρτήσεις Απόκρισης: Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου, καθώς 

και του τρόπου με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές μεταβλητές. 

Ανάπτυξη συναρτήσεων συσχετισμού και προβολής (συναρτήσεις απόκρισης) που θα συνδυαστούν με τα 

κλιματικά μοντέλα για να εξετάσουν τις συνέπειες κάτω από διαφορετικά σενάρια εκπομπών και 

διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

Βήμα 9 Εκτίμηση κινδύνου / Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής: Εκτίμηση του 

μεγέθους των συνεπειών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή μέσω των συναρτήσεων απόκρισης, 

ουσιαστικά εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία) όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Βήμα 10 Εκτίμηση κινδύνου / Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές: Συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών 

μεταβολών στον μελλοντικό κίνδυνο, ουσιαστικά του πως οι διαφορετικές μεταβολές στη κοινωνία και 

οικονομία μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. 

Βήμα 11 Εκτίμηση κινδύνου / Οικονομικές επιπτώσεις: Προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των 

επιπτώσεων όπου είναι δυνατόν, με σκοπό να εκφραστεί το μέγεθος συγκεκριμένων κινδύνων με 

νομισματικούς όρους (ετήσιο κόστος). Σκοπός είναι να εκφραστούν οι διάφοροι κίνδυνοι όσον αφορά την 

επίδρασή τους στην ανθρώπινη ευημερία, όπως μετριέται από τις προτιμήσεις των ατόμων στο πληθυσμό 

που έχει πληγεί. 

Βήμα 12 Έκθεση κινδύνου / Δράσεις Προσαρμογής: Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση 

σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. 

Ακολουθεί ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης προσαρμοσμένη στα δεδομένα του εξεταζόμενου 

Τομέα.  

2.3 Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

2.3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ανάλυση του Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 1’’ (Βήμα 1ο)  

Το 1ο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αναφέρεται στην 

καταγραφή όλων των πιθανών επιπτώσεων στην Περιφέρεια για τον εξεταζόμενο Τομέα, από ευρύτερο 

κατάλογο επιπτώσεων που έχει συνταχθεί βιβλιογραφικά. Η καταγραφή περιλαμβάνει και παρεμβάσεις 

διαφοροποίησης των επιπτώσεων από την ανάγκη προσαρμογής στις συνθήκες που κατά το μελετητή 

επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τομέα. 

2.3.2 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις (Βήμα 2ο)  

Ακολουθεί η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός αυτών που αφορούν περισσότερους 

Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό η σημαντικότητα του Τομέα και ο 

επηρεασμός που ασκεί τόσο στη λειτουργία και αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και σε 

ολόκληρο το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας. Υπάρχει ως εκ τούτου ευρεία 
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διασύνδεση των επιπτώσεων στον Τομέα από την κλιματική αλλαγή με αρκετούς ακόμα Τομείς που 

συζητούνται στα υπόλοιπα υποστηρικτικά κείμενα.  

2.4 Εκτίμηση της ευπάθειας 

2.4.1 Ανασκόπηση Πολιτικών (Βήμα 3ο) 

Η κυβερνητική πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα 

για να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω 

μετριασμού και προσαρμογής. Μία εκτεταμένη παρουσίαση της κυβερνητικής πολιτικής για τον 

εξεταζόμενο στην κλιματική αλλαγή Τομέα, δίδεται προηγούμενα στο κεφάλαιο 1.4 της παρούσας, όπου 

παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και 

σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Από την εξέταση των αναφερόμενων πολιτικών παρατηρείται η ποιοτική τους αναβάθμιση προϊόντος του 

χρόνου, από τις αρχικές γενικόλογες και ευχολογικές αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν 

στο μετριασμό των επιπτώσεων επιμέρους Τομέων. Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι πολιτικές που ασκούνται 

σε επίπεδο Περιφέρειας οι οποίες, υπό την ομπρέλα των Σχεδίων και Στρατηγικών Προσαρμογής που έχουν 

εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο προβλέπουν: 

- Στη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, στην 

οργάνωση της προστασίας των αστικών περιοχών από πλημμύρες με καταγραφή των υδραυλικών 

ατυχημάτων, στη συσχέτιση, αιτιολόγηση και δράση αποτροπής τους και στην προστασία του 

φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής). 

- Στην εφαρμογή δράσεων μετριασμού και προσαρμογής στα ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά και 

συγχρόνως ευαίσθητα (λόγω και εγγύτητας στη μητροπολιτική περιοχή), οικοσυστήματα της 

Περιφέρειας, στα οποία προβλέπονται ειδικά για το σκοπό αυτό έργα όπως το έργο ‘‘Προσαρμογή 

της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας’’ και η 

μελέτη ‘‘Εκτίμησης Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο 

Δράσης’’. 

- Στην εφαρμογή δράσεων προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος της σημαντικότερης αστικής 

περιοχής της Περιφέρειας, που προβλέπονται με την παρέμβαση ‘‘Στρατηγική Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων’’, που εκδόθηκε το 2017. 

- Στο ίδιο με παραπάνω πλαίσιο αλλά με αποδέκτες τους κατοικούντες και δραστηριοποιούμενους 

σε ολόκληρη της Αττική είναι και η δράση της εφαρμογή ‘‘Civil Attica’’, μέσω της οποίας θα 

ενημερώνονται οι πολίτες της Αττικής για τον καιρό, τα δελτία έκτακτων καιρικών φαινόμενων και 

τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο θα γίνει και η ιεράρχηση των αποφάσεων προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.4.2 Κοινωνική ευπάθεια (Βήμα 4ο) 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής εξετάζεται για την 

κατανόηση του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει να 

ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής. Η κοινωνική ευπάθεια ουσιαστικά αξιολογείται με βάση τα 
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άτομα που είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ως τέτοια θεωρούνται άτομα 

που: 

- Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (π.χ πλημμυρικές ζώνες). 

- Είναι άτομα κοινωνικά στερημένα. 

- Είναι άτομα κοινωνικά αδύναμα λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, 

υπηρεσιών υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες ατόμων υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, 

τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 2-1. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν. 

• Τοποθεσία και θέση. 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι. • Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 
• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 
• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή 

χώρων εργασίας. 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω 
έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής 
ικανότητας, υπηρεσιών υποστήριξης και 
αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και 
ιδιωτικές συγκοινωνίες. 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων.  
• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων.  
• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες 

υποστήριξης (π.χ. υγειονομική περίθαλψη).  

Μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας αποτελεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία, η απάντηση για 

κάθε ομάδα επιπτώσεων των παρακάτω ερωτημάτων που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής 

ευπάθειας: 

- Ποιες περιοχές επηρεάζονται από την επίπτωση 

- Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

- Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

- Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

- Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

- Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

- Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

- Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

- Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

- Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αξιολογήθηκαν για τη βαθμολόγηση των ομάδων επιπτώσεων, 

από την οποία προέκυψαν εκείνες οι ομάδες επιπτώσεων που έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα / 
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προτεραιότητα για προσαρμογή και παρεμβάσεις. Είναι οι ομάδες επιπτώσεων που εξετάστηκαν με 

προβολή στο μέλλον, με βάση τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών και έντονα διατομεακών επιπτώσεων του εξεταζόμενου 

Τομέα από την κλιματική αλλαγή, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα οδηγούν σε δυσμενή 

επηρεασμό των ευάλωτων ατόμων, γεγονός που υποδεικνύει τη σπουδαιότητα και την προτεραιότητα των 

αναγκαίων επεμβάσεων απομείωσης και προσαρμογής. 

2.4.3 Ικανότητα προσαρμογής (Βήμα 5ο) 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι ένας κύριος παράγοντας που αξιολογείται στην εκτίμηση 

κινδύνου. Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Διακυβερνητική Συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC): 

Ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος είναι να σχεδιάζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής και συγκεκριμένα: 

- να προσαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές κλιματικές αλλαγές, 

- να μετριάσει πιθανές ζημίες, 

- να επωφελείται από τις ευκαιρίες και, 

- • να αντιμετωπίζει τις συνέπειες. 

Η ικανότητα προσαρμογής διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 

Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την εκπόνηση και 

εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για μελλοντικές 

επιπτώσεις». 

Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο «βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η ανθρώπινη 

ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής». 

Σε ότι αφορά τον εξεταζόμενο Τομέα η μεν διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής έχει αρκετές επιμέρους 

παραμέτρους, η δε οργανωτική είναι αυξημένη λόγω ανάπτυξης της ανθρώπινης γνώσης και των 

ικανοτήτων για την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής. Το στοιχείο όμως που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη αβεβαιότητα στην ανάλυση είναι αυτό των «αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής». Στο 

κατά πόσο δηλαδή οι ανθρώπινες παρεμβάσεις θα μπορέσουν να αποβούν αποτελεσματικές, δεδομένης 

της αβεβαιότητας που εισάγεται από την έκταση και ένταση των μελλοντικών αλλαγών, αλλά και το 

γεγονός ότι πολλές κύριες διεργασίες διεξάγονται μακριά από την ανθρώπινη παρατήρηση. 

Η ικανότητα προσαρμογής του εξεταζόμενου Τομέα αξιολογείται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.  
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2.5 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.5.1 Επιλογή των επιπτώσεων Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’ (Βήμα 6ο)  

Από τον αρχικό κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’, προέκυψε ο ομαδοποιημένος κατάλογος με ενοποίηση 

παρόμοιων ή αλληλεπικαλυπτόμενων επιπτώσεων, στον οποίο περιέχονται και οι διατομεακές επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια έγινε επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα, που 

συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’, στον οποίο αναγράφεται για κάθε ομάδα επιπτώσεων και ο 

συσχετιζόμενος Τομέας. 

Ο κατάλογος ‘‘Κατηγορίας 2’’συντάχθηκε με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων τα οποία είναι: 

- Το Μέγεθος, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό των συνεπειών. 

- Η αντιληπτή Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης ή των συνεπειών. 

- ο Επείγων Χαρακτήρας σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων προσαρμογής. 

Τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2-2, ως 2-4 στη συνέχεια. Για τη βαθμονόμηση 

χρησιμοποιήθηκαν τα αναφερόμενα στους πίνακες κριτήρια, στα οποία έγιναν κάποιες παρεμβάσεις 

συμπλήρωσης / εμπλουτισμού τους με βάση τις ιδιαιτερότητες του Τομέα.  

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος:  

100 ∗ (
𝛫𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅ό + 𝛱𝜀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ό + 𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό

9
) ∗ (

𝛱𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼

3
) ∗ (

𝛦𝜋𝜀ί𝛾𝜔𝜈 𝜒𝛼𝜌𝛼𝜅𝜏ή𝜌𝛼𝜍

3
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. 

Πίνακας 2-2 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης Μεγέθους επιπτώσεων 

Τάξη 
(Βαθμός) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 (
3

) 

Σημαντικές ζημιές και 
διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως 
διαδεδομένη απώλεια ή 

μείωση της μακροπρόθεσμης 
ποιότητας των σημαντικών 

οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων 
ή σοβαρών βλαβών ή 
σοβαρών διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 
ζημιές σε ακίνητα και 
υποδομές. 

• Σημαντικές συνέπειες 
για την περιφερειακή 
και εθνική οικονομία. 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Σημαντική διακοπή ή 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση 
της μακροπρόθεσμης 
ποιότητας των σημαντικών 
ειδών / οικοτόπων / τοπίου. 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της 
κατάστασης / συνθηκών 
των περιοχών με διεθνή / 
εθνική σημασία. 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 

• Δυνατότητα πολλών 
θανάτων ή σοβαρών 
βλαβών. 

• Απώλεια ή μεγάλη 
διατάραξη των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική 
ενέργεια). 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις 
ευάλωτες ομάδες. 
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Τάξη 
(Βαθμός) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

απώλεια εθνικών ή 
διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων. 

• Μεγάλη απώλεια / 
αύξηση ευκαιριών 
απασχόλησης. 

λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος. 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / 
νερού / αέρα. 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Αύξηση της εθνικής 
επιβάρυνσης για την υγεία. 

• Μεγάλη μείωση των 
κοινοτικών υπηρεσιών. 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια 
πολιτιστικών αγαθών / 
υψηλή συμβολική αξία. 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις 
υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις 
στην προσωπική 
ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα. 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα 
μόνο γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος ~ 
100 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται  
~150 βλάπτονται  

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 (

2
) 

Μέσες ζημιές και 
διαταραχές 

Μεσοπρόθεσμη ή μέση 
απώλεια  

Σημαντικοί αριθμοί 
επηρεάζονται  

• Διαδεδομένες ζημίες 
στην ιδιοκτησία και την 
υποδομή. 

• Επίδραση στην 
περιφερειακή 
οικονομία. 

• Συνέπειες στις 
λειτουργίες και στην 
παροχή υπηρεσιών για 
την εκκίνηση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης. 

• Μικρή διακοπή των 
εθνικών μεταφορικών 
συνδέσεων. 

• Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες. 

• Μέτρια απώλεια / 
αύξηση ευκαιριών 
απασχόλησης. 

• Σημαντικές / 
μεσοπρόθεσμες συνέπειες 
για είδη / οικότοπους / 
τοπία. 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων 
εθνικής σημασίας. 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

• Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο 
απώλεια / μείωση των 
υπηρεσιών 
οικοσυστήματος. 

• Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες . 

• Σημαντικοί αριθμοί 
επηρεάζονται. 

• Μικρή αναστάτωση στις 
επιχειρήσεις κοινής 
ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια). 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. 
μέσω της αύξησης του 
κόστους παροχής 
υπηρεσιών. 

• Συνέπειες για την 
επιβάρυνση της υγείας. 

• Μέτρια μείωση των 
κοινοτικών υπηρεσιών. 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος 
για τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. 

• Μικρές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια. 

~ €100.000 για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος  

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 10 ποταμού  

~1.500 επηρεάζονται  
~30 βλάπτονται  

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 

(1
) 

Ελάσσονες ζημιές και 
διαταραχές  

Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 
αναστρέψιμης / τοπικής 

επίδρασης 

Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές • Βραχυπρόθεσμες / • Μικροί αριθμοί που 
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Τάξη 
(Βαθμός) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

συνέπειες. 
• Δεν έχει επιπτώσεις στην 

εθνική ή περιφερειακή 
οικονομία. 

• Τοπική διακοπή 
συστημάτων μεταφοράς. 

αναστρέψιμες επιπτώσεις 
σε είδη / οικοτόπους / 
τοπίο ή υπηρεσίες 
οικοσυστήματος. 

• Περιορισμένη υποβάθμιση 
της ποιότητας εδάφους / 
νερού / αέρα.  

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / 
μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης των 
καθορισμένων χώρων.  

επηρεάζονται.  
• Μικρή μείωση των 

κοινοτικών υπηρεσιών.  
• Μέσα στην περιοχή 

αντιμετωπίσιμου 
συμβάντος.  

~ €10.000 για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος  

1 ha οικοτόπων επηρεάζονται  
Ή  βελτιώνονται  

~ 1 km ποταμού που  
επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται  
~15 βλάπτονται 

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την ταξινόμηση της Πιθανότητας δίδονται στον Πίνακα 2-3. Για την 

ταξινόμηση ισχύουν ακόμα τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην 

συνέπεια και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β) Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά η μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια ταξινόμησης και βαθμολόγησης Πιθανότητας επιπτώσεων 

Τάξη (Βαθμός) 
Πιθανότητα 

Υψηλή (3) 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση (2) 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα  

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες  

Χαμηλή (1) 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα  

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες  

Η ταξινόμηση του επείγοντος χαρακτήρα των αποφάσεων παρουσιάζει δυσκολίες, δεδομένης της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων 
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αποφάσεων πριν από το 2030 και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. 

Τα κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4. 

Πίνακας 2-4 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης του επείγοντος χαρακτήρα για τη λήψη 
αποφάσεων προσαρμογής 

Τάξη 
(Βαθμός) 

Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή (3) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 

απαιτούνται πριν από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα 

ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των 

επενδύσεων, των κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν 

από την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την 

περίοδο απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για 

οικονομική περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη 

περιουσιακών στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή 

προσυμφωνημένων αποδόσεων. 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση (2) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 

απαιτούνται πριν από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα 

ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των 

επενδύσεων, των κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν 

από την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την 

περίοδο απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για 

οικονομική περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες 

δυνατότητες για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 

περιορισμένο κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν 

ληφθούν μέτρα για την αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας. 

Προσεκτική 
παρακολούθηση 

Χαμηλή (1) 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες 

αποφάσεις πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους.  

• Ο ι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 

προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου.  

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας 

με περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής 

ικανότητας για την αποφυγή δυσλειτουργίας.  

Αναμονή 
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2.5.2 Προσδιορισμός των δεικτών κινδύνου (Βήμα 7ο)  

Για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας του εξεταζόμενου Τομέα 

επιλέχθηκαν δείκτες που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές και επιπτώσεις οι οποίοι θα 

δώσουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Στο Παραδοτέο Μεθοδολογίας της παρούσας 

σύμβασης (Παραδοτέο 1) δίδεται κατάλογος δεικτών και συναρτήσεων απόκρισης, που είναι 

προσαρμοσμένοι για τις συνθήκες της Περιφέρειας (Πίνακας 2-5). 

Πίνακας 2-5 Ενδεικτικοί δείκτες και συναρτήσεις απόκρισης προσαρμοσμένα για τις συνθήκες της 
Περιφέρειας (από Παραδοτέο 1 παρούσας σύμβασης) 

Αριθμός Δείκτη 
Όνομα δείκτη Περιγραφή 

ΝΕΡΟ 

WA1 Σχετική ξηρασία 
Θα αναπτυχθεί ένας δείκτης σχετικής ξηρασίας 
(Relative Aridity Score -RAS) με βάση τον AI 
(Aridity Index) 

WA2 Αλλαγή στη παροχή Q95 
Για τα κύρια υδατορεύματα θα εκτιμηθεί 
σχετική διαφοροποίηση της παροχής Q95 

WA4 Αλλαγή στη ζήτηση νερού  
Θα εκτιμηθούν οι μεταβολές στη ζήτηση σε 
λίτρα ανά άτομο ανά ημέρα (l / h / d) με βάση 
σχετικά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ. 

WA5 Υπολογισμός ελλειμμάτων Θα υπολογισθεί με βάση το WA4 

WA6 
Πληθυσμός που επηρεάζεται από τα 
ελλείμματα 

Δεν απαιτείται η δημιουργία συνάρτησης 
απόκρισης. Θα κατασκευασθούν απλά 
μοντέλα ισοζυγίου. 

WA7 
Αριθμός Σωμάτων σε Καλή Κατάσταση 
με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα 
Ύδατα. 

Θα χρησιμοποιηθούν τα Σχέδια Διαχείρισης 
Υδάτων για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής. 

WA8 
Τοποθεσίες με μη βιώσιμη άντληση 
(βιομηχανία) 

Η ανάλυση θα συσχετίσει τη μείωση στην 
κατείσδυση με την ποσοστιαία μεταβολή του 
όγκου άντλησης για βιομηχανική χρήση 
(ανανεώσιμα αποθέματα). 

WA9a 
Το ποσοστό των ποταμών με 
υποβάθμιση της οικολογικής τους 
κατάστασης 

Θα γίνει εκτίμηση (βάσει της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας και ειδικών εμπειρογνωμόνων). 

WA9b 
Διάχυτη ρύπανση 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με το πως 
η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάχυτη 
ρύπανση. 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

FL1 
Αριθμός ατόμων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρό κίνδυνο πλημμύρας από 
ποτάμια ή θάλασσα. 

Θα χρησιμοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας. Ο αριθμός των ατόμων 
θα υπολογισθεί από τα στοιχεία των 
απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ. 

FL2 
Αριθμός ευάλωτων ατόμων με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (βάσει του 

Ως άνω 
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Αριθμός Δείκτη 
Όνομα δείκτη Περιγραφή 

αριθμού των ατόμων που 
απειλούνται με πλημμύρες στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές). 

FL4a 

Έκταση γεωργικής γης σε ετήσια 
πιθανότητα πλημμύρας 10% ή 
μεγαλύτερη: βάθος πλημμύρας 0,5 m 
ή μεγαλύτερο (km2). 

Οι συνέπειες της πλημμύρας περιλαμβάνουν 
τη ζημία και την απώλεια των καλλιεργειών. Οι 
συχνές πλημμύρες μπορούν επίσης να 
αλλάξουν την καταλληλότητα της γης για 
διαφορετικούς γεωργικούς σκοπούς. FL4b 

Έκταση γεωργικής γης με ετήσια 
πιθανότητα πλημμύρας 33% ή 
μεγαλύτερη: βάθος πλημμύρας 0,5 m 
ή μεγαλύτερο (km2). 

FL6a 
Αριθμός κατοικιών με σημαντικό 
κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή 
θάλασσα. 

Η εκτίμηση του αριθμού των κατοικιών που 
πλήττονται από τις πλημμύρες και οι σχετικές 
οικονομικές ζημιές αποτελούν σημαντικό 
δείκτη του κινδύνου πλημμύρας. Η εκτίμηση 
θα βασισθεί ι στις σημερινές ζημιές 
ιδιοκτησίας και περιεχομένου. 

FL6b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected 
Annual Damage) EAD σε οικιστική 
ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL7a 
Αριθμός μη οικιστικών ακινήτων με 
σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας από 
ποτάμια ή θάλασσα. 

 

FL7b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected 
Annual Damage) EAD σε μη οικιστική 
ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL8a 
Δρόμοι με σημαντική πιθανότητα 
πλημμύρας (km). 

Το μήκος των οδών και των σιδηροδρομικών 
γραμμών που επηρεάζονται θα υπολογισθούν 
με βάση και τα δεδομένα συχνότητας 
πλημμύρας των σχεδίων διαχείρισης. FL8b 

Οι σιδηροδρομικές γραμμές με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας (km). 

FL10 
Εγκαταστάσεις διανομής και 
επεξεργασίας νερού που κινδυνεύουν 
από πλημμύρες. 

Η παροχή νερού αποτελεί ζωτική υπηρεσία για 
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η πλημμύρα 
των εγκαταστάσεων διανομής και 
επεξεργασίας νερού όχι μόνο προκαλεί ζημιές 
αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια 
υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχές 
τόσο εντός όσο και εκτός των πλημμυρικών 
ζωνών. 

FL11a 
Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός και ισχύς). 

Αυτός ο δείκτης παρέχει μια εκτίμηση των 
πιθανοτήτων απώλειας ισχύος κατά τη 
διάρκεια ή μετά από ένα συμβάν πλημμύρας. 

FL 11b 
Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός) 

FL12a 
Νοσοκομεία με μεγάλη πιθανότητα 
πλημμύρας (αριθμός). 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των 
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL12b Σχολεία με μεγάλη πιθανότητα Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των 
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Αριθμός Δείκτη 
Όνομα δείκτη Περιγραφή 

πλημμύρας (αριθμός). Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL13 

Αριθμός κατοικιών με σημαντική 
πιθανότητα πλημμύρας (για να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στις 
ασφαλιστικές καλύψεις). 

Ορισμένες κατοικίες βρίσκονται σε κίνδυνο 
εξαιτίας συμβάντων πλημμύρας. Υπάρχει 
κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος ασφάλισης και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί 
δυσχερής και αδύνατη η ασφαλιστική τους 
κάλυψη καθώς ο κίνδυνος πλημμύρας 
αυξάνεται. Αυτός ο δείκτης παρέχει μια 
ένδειξη για τον αριθμό των ακινήτων στα 
οποία ενδέχεται να επηρεαστούν οι 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να 
υπάρξει σχετική συνεννόηση με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 

FL14 

Παράκτια διάβρωση: Έκταση γης 
(συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής γης και των οικοτόπων) 
που επηρεάζεται. 

Η παράκτια διάβρωση δημιουργεί ένα 
διαφορετικό είδος απειλής σε σύγκριση με τις 
πλημμύρες - μόλις χαθεί η γη από τη 
διάβρωση, δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αυτός ο 
δείκτης παρέχει μια ένδειξη των επιπτώσεων 
της διάβρωσης στη γεωργική γη και στα 
ενδιαιτήματα. Αυτός ο δείκτης δεν καλύπτει 
ωστόσο όλους τους καθορισμένους τόπους σε 
όλη τους την έκταση. Κατά συνέπεια, παρέχει 
μόνο μερική ένδειξη των επιπτώσεων της 
διάβρωσης των ακτών σε ενδιαιτήματα. 

FL15 
Έκταση αρχαιολογικών χώρων με 
σημαντική πιθανότητα πλημμύρας. 

Πρόκειται για ένα απλό δείκτη που 
καταγράφει την έκταση των περιοχών των 
Αρχαιολογικών Χώρων που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας. Παρέχει 
ένδειξη των πιθανών επιπτώσεων, αλλά δεν 
περιλαμβάνει το ευρύ φάσμα άλλων τόπων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα 
διατηρητέα κτίρια. 

Έχοντας ως βάση τον παραπάνω κατάλογο και σε προσαρμογή με τα διαθέσιμα προς επεξεργασία 

δεδομένα του Τομέα, επιλέχθηκαν οι μεταβλητές (δείκτες) που χρησιμοποιήθηκαν στα επόμενα κεφάλαια 

για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων. 

2.6 Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου 

2.6.1 Τρέχων κίνδυνος 

Η κατανόηση των κινδύνων που διατρέχει σήμερα ο εξεταζόμενος Τομέας (τρέχων κίνδυνος) αποτελεί 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία, την αφετηρία για την αξιολόγηση της μεταβολής που θα υποστούν οι 

κίνδυνοι αυτοί με την κλιματική αλλαγή. Οι σημερινοί (άμεσοι) κίνδυνοι του Τομέα αποκαλύπτονται κατά 

μία έννοια από τη Λίστα 2ου Επιπέδου (Πίνακας κεφαλαίου 10.3), ενώ δεδομένα και πληροφορίες 

αξιολόγησης λήφθηκαν από τα Σχέδια Διαχείρισης των ΛΑΠ και των Κινδύνων Πλημμύρας, από μεγάλο 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  61 

αριθμό εξειδικευμένων ερευνών, εργασιών και μελετών, όπως για παράδειγμα η Έκθεση της ΤτΕ και από 

προσέγγιση ειδικών επιστημόνων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τρέχων κίνδυνος του Τομέα έχει τρείς συνιστώσες: 

α) Ο κίνδυνος επιδείνωσης (ποιοτικής και ποσοτικής) των αποθεμάτων των υδατικών πόρων από 

συνδυασμό αιτίων μεταξύ των οποίων είναι: 

i) η γενική μείωση της τροφοδοσίας και ανανέωσης του νερού των υδροφόρων οριζόντων λόγω 

της μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της εξατμισιδιαπνοής, 

ii) η αυξημένη υφαλμύρωση των παράκτιων και υποθαλάσσιων υδροφόρων οριζόντων, 

ιδιαίτερα των καρστικών, με προέλαση του μετώπου υφαλμύρωσης προς την ενδοχώρα 

λόγω του μειωμένου δυναμικού της χερσαίας υδατικής φάσης εξαιτίας της μειωμένης 

τροφοδοσίας και της υπεράντλησης και, 

iii) η ρύπανση αρκετών επιφανειακών και υπόγειων υδατικών σωμάτων, αλλά και η αύξηση της 

συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου στα παράκτια υδατικά σώματα και στη θάλασσα λόγω 

μικρότερης αραίωσης κ.α. 

β) Η διαρκής αύξηση της ζήτησης υδατικών πόρων για πολλές χρήσεις, που αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο μείωσης των αποθεμάτων τους, τα οποία ήδη κινδυνεύουν από πολλές αιτίες που 

αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο (α). Ο κίνδυνος στη προκειμένη περίπτωση διαχωρίζεται 

επειδή οφείλεται άμεσα σε πίεση ανθρωπογενούς προέλευσης (απαίτηση για χρήση 

περισσότερου πόρου), ενώ στο παραπάνω εδάφιο (α) ο κίνδυνος οφείλεται εν πολλοίς και σε 

φυσικές διεργασίες. Παράλληλα, η διαρκής αύξηση της ζήτησης υδατικών πόρων αποτελεί 

σημαντικό κίνδυνο για την απρόσκοπτη κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 

βιομηχανία). 

γ) Ο κίνδυνος ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές, στο δομημένο περιβάλλον γενικότερα, αλλά και 

στην ίδια την ανθρώπινη ζωή, που οφείλεται αφενός μεν σε φυσικές διεργασίες (ραγδαιότητα 

των βροχοπτώσεων) και αφετέρου σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο και 

γενικότερα στο ανάγλυφο. 

2.6.2 Μελλοντικός Κίνδυνος, Συνάρτηση απόκρισης (Βήμα 8ο) 

Στο συγκεκριμένο βήμα της Μεθοδολογίας, ο τρέχων κίνδυνος για τον Τομέα όπως προσδιορίστηκε 

παραπάνω, συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές μεταβλητές με τις οποίες θα υπάρχει σαφής 

συσχέτιση εξάρτησης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία συνθήκη προβολής στο μέλλον της 

συμπεριφοράς του τρέχοντος κινδύνου (συνάρτηση απόκρισης), προσδιορίζοντας ουσιαστικά τον 

μελλοντικό κίνδυνο. Επίπεδο μελλοντικής αναφοράς θα είναι η κλιματική περίοδος των σεναρίων που 

έχουν προσδιοριστεί από τη Μεθοδολογία και εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να μην είναι εύκολη η συσχέτιση των κινδύνων με κλιματικές μεταβλητές, 

όμως στον εξεταζόμενο Τομέα η ανεύρεση συσχέτισης εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο εύκολη λόγω της 

άμεσης εξάρτησης που έχει με μετρήσιμα μεγέθη (βροχοπτώσεις, εκτάσεις κατάκλυσης κ.α.). 

Τέλος τονίζεται ότι στη χρήση και αξιολόγηση των συναρτήσεων απόκρισης υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό 

και ο παράγοντας της κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  62 

συνδέονται τόσο με τις κλιματικές όσο και με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές. Η συνολική ζήτηση νερού 

για δημόσια χρήση για παράδειγμα, είναι ευαίσθητη τόσο σε παραμέτρους κλιματικών μεταβολών όσο και 

στην αύξηση του πληθυσμού, τον αριθμό των νοικοκυριών, τις τεχνολογικές αλλαγές και τις τάσεις 

απέναντι στη χρήση του νερού. Έτσι, το κλίμα και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες εξετάζονται ως μια 

διαδικασία δύο σταδίων με το διαχωρισμό των κλιματικών και μη κλιματικών παραγόντων. 

2.6.3 Εκτίμηση αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής (Βήμα 9ο) 

Η προβολή στο μέλλον της συμπεριφοράς (μεταβολής) του τρέχοντος κινδύνου θα γίνει όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα με χρήση των συναρτήσεων απόκρισης. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν εκτιμήσεις για το 

επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Το μέλλον αντιπροσωπεύεται σύμφωνα με τη Μεθοδολογία, από δύο Διαφορετικά Σενάρια Εκπομπών 

(RCPs scenarios), για 2 μελλοντικές χρονικές περιόδους (με κέντρο τη δεκαετία του 2050 και 2080) και 3 

επίπεδα πιθανότητας (10, 50 και 90%). Τα σενάρια μελλοντικής προβολής είναι 2 από τα 4 σενάρια που 

εξετάστηκαν στα πλαίσια της Πέμπτης Έκθεσης Αξιολόγησης (Fifth Assessment Report- AR5) της IPCC, τα 

οποία συνδέονται με χρονοσειρές συγκεντρώσεων εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου, αιωρούμενων 

σωματιδίων και χημικά ενεργών αερίων στην ατμόσφαιρά, καθώς και με αλλαγές χρήσεων γης. Πρόκειται 

για το σενάριο RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο με 8,5 Wm-2 ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα το 2100 σε σχέση 

με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους) και το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 

2100). 

Το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) αποτελεί ένα σενάριο σταθεροποίησης κατά το οποίο το ενεργειακό 

ισοζύγιο της ατμόσφαιρας σταθεροποιείται μετά το 2100. Το σενάριο λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι θα 

υλοποιηθούν προγράμματα αναδάσωσης και ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. Επιπλέον οι εκπομπές μεθανίου αναμένονται να είναι σταθερές, ενώ οι εκπομπές CO2 επιτρέπεται 

να αυξηθούν με αργούς ρυθμούς έως το 2040 και να αρχίσουν να μειώνονται από τότε και μετά. Το RCP4.5 

αντιπροσωπεύει γενική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ 

υποθέτει αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. 

Το σενάριο RCP8.5 (ακραίο σενάριο) χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων τους στην ατμόσφαιρα. Αναπαριστά μία μελλοντική 

κατάσταση κατά την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και οι 

εκπομπές μεθανίου και N2O θα αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Θα αυξηθεί η χρήση 

γης λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού καθώς και η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας 

και για τη μετακίνηση. 

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών σεναρίων θα προβληθούν σε δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που 

είναι αρκετά απομακρυσμένες από το σήμερα και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Είναι οι περίοδοι 2040-2059 (2050s) και 2070-2089 (2080s) για να 

εκτιμηθεί η κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Η βασική περίοδος κατά την οποία θα 

υπολογιστούν οι μεταβολές είναι η περίοδος 1981-2000. Η επιλογή του 20ετούς μήκους είναι ένας 

συμβιβασμός μεταξύ της ύπαρξης επαρκών στοιχείων για την εύλογη εκτίμηση των βασικών μεταβλητών 

(τόσο των μέσων όσο και των άκρων τους) και της σημερινής (π.χ. η επιλογή μιας περιόδου 30 ετών θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα στο κέντρο της αρχικής περιόδου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η οποία είναι 
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πολύ νωρίς). Αποφεύγουμε να έχουμε το 2019 ως κέντρο της σημερινής περιόδου, καθώς αυτό θα 

απαιτούσε αναπόφευκτα τη χρήση δεδομένων από δεκαετείς μελλοντικές προσομοιώσεις (2019-2029) και 

αυτό θα μείωνε την αξία κάθε προσπάθειας αξιολόγησης της προσομοίωσης και σύγκριση με παρελθούσες 

παρατηρήσεις. 

2.6.4 Κοινωνικό – οικονομικές αλλαγές (Βήμα 10ο)  

Αρκετοί από τους μελλοντικούς  κινδύνους επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και 

όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Είναι δυνάμεις που σχετίζονται με κοινωνικό – οικονομικές 

αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνων ανεξάρτητα της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση του 

πληθυσμού αποτελεί για παράδειγμα μία από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες 

κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν 

λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του πληθυσμού. Ειδικά για τον εξεταζόμενο Τομέα η αύξηση 

(μεταβολή) του πληθυσμού τόσο για τη συνιστώσα των υδατικών πόρων (ζήτηση πόρου), όσο και για αυτή 

των πλημμυρών (επηρεαζόμενος πληθυσμός) είναι ιδιαίτερα σημαντική και μελλοντικοί σχεδιασμοί για την 

πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να προσαρμοστεί το μέγεθος 

των υπολογισμένων κινδύνων από το προηγούμενο Βήμα (9ο). 

Επιπλέον της αύξησης (μεταβολής) του πληθυσμού ένας ακόμα αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν τους 

μελλοντικούς κινδύνους του εξεταζόμενου Τομέα είναι: η αύξηση των κατοικιών, το μέγεθος των 

νοικοκυριών, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η ποιότητα του νερού, η νομοθεσία και οι κανονισμοί αλλά και σε 

μερικές περιοχές, η εποχιακή αύξηση της ζήτησης νερού λόγω τουρισμού. Ως εκ τούτου για την ορθότερη 

δυνατή προσέγγιση των μελλοντικών κινδύνων απαιτείται η συνεκτίμηση της επίδρασης των παραπάνω 

παραγόντων. 

2.6.5 Οικονομικές Επιπτώσεις (Βήμα 11ο)  

Το συγκεκριμένο βήμα συνιστά μια προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των διάφορων κινδύνων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων Τομέων. Αυτό θα 

γίνει με χρήση νομισματικών όρων (ετήσιο κόστος) που θα αποτυπώνει την επίδραση των συγκεκριμένων 

κινδύνων στην ανθρώπινη ευημερία.  

Η συνολική αξία ενός οποιουδήποτε κινδύνου στη κοινωνία υπολογίζεται ως το άθροισμα των επί μέρους 

τιμών των διάφορων μεμονωμένων ατόμων που έχουν πληγεί. Αυτό διαχωρίζει το σύστημα αξιών από το 

αντίστοιχο όπου ένας μπορεί να βασιστεί σε προτιμήσεις «ειδικών». Οι ατομικές προτιμήσεις εκφράζονται 

σύμφωνα με τη Μεθοδολογία της μελέτης μας, με δύο, θεωρητικά ισοδύναμους, τρόπους που είναι: 

• Η ελάχιστη πληρωμή την οποία ένα μεμονωμένο άτομο είναι διατεθειμένο να καταβάλλει για την 

αντιμετώπιση ενός κινδύνου, ή 

• Η μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένο ένα μεμονωμένο άτομο να καταβάλλει για να αποφευχθεί 

ένας κίνδυνος. 

Παρ’ όλα αυτά και λόγω της διαθεσιμότητας των δεδομένων, είναι μερικές φορές απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις (πχ. κόστος συντήρησης ή προσαρμογής) προκειμένου να 

παραχθούν ενδεικτικές εκτιμήσεις. 
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Μια ποικιλία μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το προσδιορισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας 

κόστους. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές της αγοράς (ΜΡ). 

• Αξίες τη μη-αγοράς (NMV). 

• Τεκμηριωμένη γνώμη, όπου δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία και θα βασίζεται σε προεκτάσεις 

ή/και ερμηνεία των ήδη υπαρχόντων δεδομένων (IJ). 

Αυτές οι τρεις κατηγορίες μεθόδων έχουν διαφορετικούς βαθμούς αβεβαιότητας, με τις τιμές της αγοράς 

να είναι η πιο βέβαιη, ενώ η τεκμηριωμένη γνώμη να έχει τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. 

Οι εκτιμήσεις θα καταταχθούν ως Χαμηλές, Μέσες ή Υψηλές, βασιζόμενες σε μια αυξανόμενη τιμή 

λογαριθμικής κλίμακας. Σε γενικές γραμμές, τα ακόλουθα εύρη θα εφαρμοστούν: 

• Χαμηλή αξιολόγηση (L): λιγότερο από 100.000,00 € το χρόνο 

• Μεσαία αξιολόγηση (M): μεταξύ 100.000,00 και 1.000.000,00 € το χρόνο 

• Υψηλή αξιολόγηση (H): περισσότερο από 1.00.000,00 € το χρόνο. 

Η τελική εκτίμηση δίδεται σε πίνακες με ένδειξη πρόσημου όπου, η αρνητική κατάταξη προσδιορίζει το 

κόστος (ή την οικονομική απώλεια), η θετική την αποταμίευση (ή το οικονομικό όφελος), ενώ το σύμβολο 

(?) υποδηλώνει την αδυναμία αξιολόγησης. 

Είναι σημαντικό η οικονομική αποτίμηση να συνοδεύεται και από το Επίπεδο Εμπιστοσύνης και την 

Αβεβαιότητα που τη χαρακτηρίζει, προκειμένου να είναι αξιόπιστη η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ο 

προσδιορισμός του Επιπέδου Εμπιστοσύνης δίνεται στη συνέχεια στο κεφάλαιο 2.8 της παρούσας. 

Επισημαίνεται τέλος ότι η εγγενής αξία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και η μεταβολή 

στη κοινωνική τρωτότητα δε περιλαμβάνονται στην οικονομική αποτίμηση. Επομένως, οι ενδεικτικές «αξίες 

κατάταξης» που θα προκύψουν δεν αντιπροσωπεύουν πάντα όλους τους παράγοντες που μπορούν να 

ορίσουν ένα συγκεκριμένο κίνδυνο ως σημαντικό. Αντιθέτως, επιπρόσθετες μη-ποσοτικές διαστάσεις θα 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Αυτές οι άλλες διαστάσεις αναφέρονται και αναλύονται στη γενικότερη 

κατηγοριοποίηση των κινδύνων που παρέχονται στη τελευταία αναφορά (βλέπε Βήμα 12). 

2.7 Έκθεση Κινδύνων, Παράθεση αποτελεσμάτων (Βήμα 12ο) 

Το τελευταίο βήμα της μεθοδολογικής προσέγγισης θα είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της 

κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Στο συγκεκριμένο βήμα αναφέρονται 

συνοπτικά οι κίνδυνοι του εξεταζόμενου Τομέα, αλλά η Έκθεση Κινδύνων θα είναι συνολική λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους κινδύνους και τα διατομεακά ζητήματα. Ορισμένοι κίνδυνοι μπορούν να εκφραστούν σε 

νομισματικούς όρους, άλλοι είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Επίσης ορισμένοι κίνδυνοι απειλούν 

ενδεχόμενα συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Οι διαφορετικοί επιμέρους κίνδυνοι χαρακτηρίζονται 

από «υψηλές», «μεσαίες» ή «χαμηλές» συνέπειες μεγέθους και είτε «υψηλή», «μεσαία» ή «χαμηλή» 

εμπιστοσύνη. 
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2.8 Επίπεδα Εμπιστοσύνης, Αβεβαιότητα και μέγεθος 

Με το χαρακτηρισμό ‘‘επίπεδα εμπιστοσύνης’’ νοείται στην ανάλυση η αξιοπιστία των δεδομένων και των 

επεξεργασιών που έγιναν, καθώς και η θεωρητική βάση των επιμέρους προσεγγίσεων και της συνολικής 

εργασίας. Αναφέρεται αφενός μεν στην εκτίμηση του μεγέθους του μελλοντικού κινδύνου και αφετέρου 

στην οικονομική του αποτίμηση. 

2.8.1 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και μέγεθος (συνεπειών) κινδύνου 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-6): 

Πίνακας 2-6 Κριτήρια ταξινόμησης επιπέδου εμπιστοσύνης των αναλύσεων 

Επίπεδο εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλό (H) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, έχει εξετασθεί 

από ειδικούς και έχει κριθεί ως αποδεκτή. 

Μέσο (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων σε κάποια 

θεωρητική βάση, με τη χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία 
από ειδικούς. 

Χαμηλό (L) 
Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. μη 

απολύτως έγκυρα στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης. 

Το δε επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας βαθμολογείται με τρεις κλάσεις (Πίνακας 2-7): 

Πίνακας 2-7 Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικό – Υψηλή επίπτωση 

2 Θετικό – Μέση επίπτωση 

1 Θετικό – Χαμηλή επίπτωση 

1 Αρνητικό – Χαμηλή επίπτωση 

2 Αρνητικό – Μέση επίπτωση 

3 Αρνητικό – Υψηλή επίπτωση 

 Χωρίς Δεδομένα 

2.8.2 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και Αβεβαιότητες οικονομικής αποτίμησης 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της οικονομικής αποτίμησης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-8): 

Πίνακας 2-8 Κατάταξη της Εμπιστοσύνης στη Χρηματική Αποτίμηση 

Κατάταξη εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλή (H) 
Υποδηλώνει σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, μοντέλα και παραδοχές 
που χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση και την εφαρμογή αυτών 
στη τωρινή αξιολόγηση. 

Μεσαία (M) 
Υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων περιορισμών σε σχέση με τη συνέπεια και 
πληρότητα των δεδομένων, μοντέλων και παραδοχών που 
χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση. 

Χαμηλή (L) 
Υποδηλώνει ότι η γνώση που έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική 
αποτίμηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 
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3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Κλιματικές μεταβολές – Δεδομένα πρόβλεψης μελλοντικών κινδύνων 

Η κλιματική αλλαγή που αποτελεί το αίτιο μεταβολής στο μέλλον του τρέχοντος κινδύνου για τον Τομέα, 

εκφράζεται με αλλαγές συγκεκριμένων μετεωρολογικών παραμέτρων που αποτυπώνουν τη 

διαφοροποίηση των συνθηκών του κλίματος της περιόδου αναφοράς. Στο 5ο Παραδοτέο της παρούσας 

μελέτης (Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου), 

δίδονται εκτιμήσεις για τη μεταβολή των μετεωρολογικών παραμέτρων: ετήσιας θερμοκρασίας, εποχικής 

θερμοκρασίας, ετήσιας βροχόπτωσης, σχετικής υγρασίας, ανέμου και νεφοκάλυψης, στα 2 σενάρια 

μελλοντικής προβολής του βήματος 9 της μεθοδολογίας (RCP4.5 και RCP8.5), με εκτιμήσεις μεταβολής του 

τυπικού Μεσογειακού κλίματος στην περιοχή της Αττικής. Οι εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων της 

ομάδας μας για τις μεταβολές μετεωρολογικών παραμέτρων, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς του 

κλίματος έχουν ως εξής: 

Ετήσια Θερμοκρασία 

Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στην περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, αναμένεται 

ότι θα αυξάνεται κατά 0,14οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 1,1oC έως το 2100 και 

επομένως, αναλογικά κατά 0,42oC έως το 2500. Για το ακραίο σενάριο RCP8.5, η αύξηση αναμένεται ότι θα 

είναι 0,51οC ανά δεκαετία για την περίοδο 2045-2100. 

Η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία για την περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, δείχνει μια 

αυξανόμενη τάση 0,13οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση κατά 1,0οC μέχρι το 2100. 

Αντιστοίχως, για το ακραίο σενάριο RCP8.5 η αύξηση προβλέπεται να είναι 0,48οC ανά δεκαετία μέχρι το 

2100. 

Εποχική Θερμοκρασία 

Η μέση θερινή μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την Αττική. Η αύξηση αυτή θα 

κυμανθεί από 2οC στο νότιο τμήμα της Αττικής μέχρι τους 2,4οC στο βόρειο, δυτικό και κεντρικό τμήμα. Στο 

μακρινό μέλλον (2071-2100) αναμένονται μεγαλύτερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας του 

καλοκαιριού έως 3,5oC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής. 

Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο Ιούλιος απεικονίζει τις υψηλότερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας 

που φθάνουν στους 2,5οC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της αστικής 

περιοχής της Αθήνας (ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά). Στα τέλη του 21ου αιώνα, η αύξηση 

της μέγιστης θερμοκρασίας αναμένεται να είναι 1οC υψηλότερη σε σύγκριση με τη μελλοντική περίοδο 

σχεδόν σε ολόκληρο τον τομέα. Για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, η αστική περιοχή της 

Αθήνας και το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου θα παρουσιάσουν αύξηση περίπου 3,5οC. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες >37οC 

έως και πάνω από 20 ημέρες ετησίως σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει μια σειρά 

από τομείς όπως, η ενέργεια (σημαντική αύξηση των ενεργειακών αναγκών για ψύξη), η αύξηση στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας για ιδιαίτερα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, η αύξηση στο μεταφορικό έργο που θα 
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επιτελείται μέσω των οδικών υποδομών κυρίως προς θαλάσσιες περιοχές κλπ και μεταξύ αυτών και η 

κατανάλωση νερού που εντάσσεται στον εξεταζόμενο Τομέα των υδατικών πόρων. 

Μια άλλη παράμετρος μεγάλης σημασίας για τις αστικές περιοχές είναι η αλλαγή στον αριθμό των ζεστών 

νυχτών ανά έτος. Αυτές είναι νύχτες όπου η νυχτερινή θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20οC και 

χαρακτηρίζονται ως «τροπικές νύχτες». Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο αριθμός των τροπικών νυχτών θα 

αυξηθεί κατά 25 και 30 ημέρες ετησίως στο νότιο και βόρειο τμήμα, αντίστοιχα. Μέχρι το τέλος του αιώνα, 

ο δείκτης αυξάνεται κατά 40 ημέρες στο νότιο τμήμα της Αττικής και της Αθήνας, σε 45 ημέρες στο βόρειο 

τμήμα της χερσονήσου. 

Ετήσια Βροχόπτωση 

Η συνολική ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα αναμένεται με πτωτική τάση και τα δύο κλιματικά σενάρια. Το 

ήπιο σενάριο RCP4.5 δείχνει μείωση 6,5 mm ανά δεκαετία, ενώ για το ακραίο σενάριο με πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου (RCP8.5) η μείωση είναι 4,5 mm ανά δεκαετία. Αυτοί 

οι ρυθμοί μείωσης οδηγούν σε ετήσια μείωση της τάξης των 55 mm και 40 mm αντίστοιχα για το κάθε 

σενάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 85 ετών έως το 2100. 

Σχετική Υγρασία 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μειώσεις της μέσης ετήσιας τιμής της σχετικής υγρασίας 

είναι μικρές και δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο της Περιφέρειας αλλά στο μακρινό μέλλον (2071-

2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες και ξεπερνούν ελαφρά το 10% στα βορεινά τμήματα της 

Αττικής για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Οι μεταβολές της σχετικής υγρασίες παρουσιάζουν και εποχική κύμανση με σχεδόν μηδενικές μειώσεις 

κατά τη χειμερινή περίοδο και στον αντίποδα πολύ σημαντικές μειώσεις κατά τη θερινή περίοδο οπότε και 

αγγίζουν το 10% στα εσωτερικά τμήματα του λεκανοπεδίου κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) και για τα 2 

σενάρια εκπομπών, ενώ στο μακρινό μέλλον (2071-2100) ξεπερνούν το 10% για το μετριοπαθές σενάριο 

RCP4.5 και αγγίζουν το 20% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. 

Άνεμος 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές της μέσης ετήσιας τιμής της ταχύτητας του 

ανέμου είναι μικρές, με αυξήσεις που δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο της Περιφέρειας, ενώ και στο 

μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες αυξήσεις – αν και ελαφρώς μεγαλύτερες – δεν ξεπερνούν το 

5% στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής ακόμα και για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Εν τούτοις κατά το θέρος με βάση τις εκτιμήσεις του περιοχικού κλιματικού μοντέλου MPI-RCA4 αναμένεται 

σημαντική ενίσχυση των ετήσιων ανέμων τόσο κατά το εγγύς όσο και κατά το μακρινό μέλλον και υπό τα 

δύο υπό μελέτη σενάρια εκπομπών. Οι αυξήσεις αυτές θα πλησιάσουν στα ανατολικά του νομού το 10% 

στο εγγύς μέλλον (2031-2060) ενώ κατά το μακρινό μέλλον (2071-2100) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 

15% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. Οι παραπάνω αυξήσεις αν και θα μετριάσουν κάπως 

την αύξηση των ακραίων θερμών επιβαρύνσεων του πληθυσμού θα αυξήσουν σημαντικά των κίνδυνό 

εκδήλωσης και την ταχύτητα εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. 
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Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι τα περιοχικά κλιματικά μοντέλα, όπως το MPI-RCA4, αναπτύχθηκαν στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ENSEMBLES (προσομοίωσης μελλοντικού κλίματος), 

για την αναπαραγωγή των τοπικών χαρακτηριστικών των καιρικών συνθηκών. 

Νεφοκάλυψη 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές του κλάσματος νεφοκάλυψης είναι αμελητέες 

για το σενάριο RCP4.5, ενώ στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 αναμένεται μικρή μείωση της τάξης του 

5%. Στο μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες, φτάνουν το 5% για το 

σενάριο RCP4.5 και ξεπερνούν το -10%στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και 

κατά το θέρος αναμένονται ποσοστιαίες μειώσεις ακόμα και κατά 50% το παραπάνω αποτέλεσμα δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία λόγω των πολύ μικρών τιμών νέφωσης και κατά το παρόν κλίμα (1971-2000). 

3.2 Προσδιορισμός επιπτώσεων  – Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 1’’ 

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής έχουν ανά συνιστώσα του Τομέα ως εξής: 

Α) Υδατικοί Πόροι 

Σε γενικές γραμμές αναμένεται μείωση της προσφοράς νερού στα υδατικά συστήματα, αύξηση της 

εξάτμισης και της διαπνοής, αύξηση των αναγκών άρδευσης και ενδεχομένως, των τουριστικών αναγκών, 

αλλά και αύξηση του ρυπαντικού φορτίου, επειδή αυτό θα αυξάνεται σε περιορισμένο όγκο υδατικού 

σώματος. 

Οι επιπτώσεις αφορούν το σύνολο των ανανεώσιμων υδατικών πόρων, υπό την έννοια που αξιολογούνται 

οι υδατικοί πόροι στη Έκθεση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής της Τραπέζης της Ελλάδας [6]. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη μελέτη η διάκριση των ανανεώσιμων υδατικών πόρων σε επιφανειακούς και υπόγειους 

έχει μόνο θεωρητική έννοια, διότι οι δύο συνιστώσες της συνολικής ροής συνδέονται μεταξύ τους 

(δευτερογενής κ.ο.κ. κατείσδυση και απορροή). Για κάθε συγκεκριμένη περιοχή, στο επίπεδο των αφίξεων 

λαμβάνεται υπόψη η επιφανειακή απορροή και η κατείσδυση, που τροφοδοτεί τον υδροφόρο ορίζοντα, 

ενώ στο επίπεδο των απωλειών, λαμβάνεται υπόψη η επιφανειακή και η υπόγεια απορροή. 

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υδατικά συστήματα, με κύρια αναφορά στα υπόγεια υδατικά 

συστήματα, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Γενική μείωση των ποτάμιων και γενικά των επιφανειακών απορροών λόγω μείωσης των 

βροχοπτώσεων. 

2. Γενική μείωση της τροφοδοσίας και ανανέωσης του νερού των υδροφόρων οριζόντων λόγω της 

μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της εξατμισιδιαπνοής. 

3. Αυξημένη υφαλμύρωση των παράκτιων και υποθαλάσσιων υδροφόρων οριζόντων, ιδιαίτερα των 

καρστικών, με προέλαση του μετώπου υφαλμύρωσης προς την ενδοχώρα λόγω του μειωμένου 

δυναμικού της χερσαίας υδατικής φάσης εξαιτίας της μειωμένης τροφοδοσίας και της 

υπεράντλησης. 

4. Αύξηση της συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου στα παράκτια υδατικά σώματα και στη θάλασσα 

λόγω μικρότερης αραίωσης. 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  69 

5. Εντατικοποίηση της αποδόμησης των δελταϊκών περιοχών, που ήδη έχει ξεκινήσει λόγω της 

κατασκευής εγκάρσιων φραγμάτων στην ανάντη ζώνη (μείωση απορροής και στερεοπαροχής) και 

παράλληλων αναχωμάτων στην πεδινή ζώνη του Δέλτα (άφιξη μεταφερόμενου υλικού σε ένα και 

μοναδικό στόμιο). 

6. Ρύπανση ή αποξήρανση των παράκτιων υγροτόπων. 

7. Επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης λόγω υδατικού ελλείμματος και εδαφικών 

μεταβολών (συμπυκνώσεις στεγανοποιήσεις κ.λπ.). 

Β) Πλημμύρες 

Σε γενικές γραμμές αναμένονται μεγάλοι όγκοι νερού βροχοπτώσεων, τις περισσότερες φορές σε μικρό 

χρονικό διάστημα, λόγω μεταβολής της έντασης των βροχοπτώσεων, από τους οποίους εκτιμάται αύξηση 

των πλημμυρικών φαινομένων τόσο σε αριθμό συμβάντων, όσο και σε έκταση κατακλυζόμενων και γενικά 

πληττόμενων περιοχών. Στις συνέπειες των πλημμυρών περιλαμβάνονται οι σημαντικές ζημιές σε 

υποδομές του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και οι πιθανές απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Όλες οι πιθανές επιπτώσεις που εκτιμώνται στον Τομέα από την κλιματική αλλαγή έχουν καταγραφεί στον 

Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’που δίδεται στον Πίνακα του κεφαλαίου 10.1, στα Προσαρτήματα της παρούσας. 

Ο Πίνακας αποτελείται από δύο μέρη, από ένα για την κάθε μία συνιστώσα του Τομέα, δηλαδή ‘‘υδατικοί 

πόροι’’ και ‘‘πλημμύρες’’. Στον Κατάλογο έχουν περιληφθεί 37 επιμέρους επιπτώσεις, από τις οποίες οι 20 

αναφέρονται στη συνιστώσα υδατικού πόρου του Τομέα και 17 στις πλημμύρες. 

Ακολουθεί στον Πίνακα του κεφαλαίου 10.2, η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός αυτών 

που αφορούν περισσότερους Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Τονίζεται ότι επιδιώξαμε τον περιορισμό 

των ομάδων επιπτώσεων με σκοπό να αξιολογηθούν στην κλιματική αλλαγή οι περισσότερες δυνατές 

επιμέρους επιπτώσεις. Η ομαδοποίηση απέδωσε τελικά 6 ομάδες επιπτώσεων που όλες συσχετίζονται και 

με άλλους Τομείς, η κάθε μία μάλιστα με περισσότερους από έναν άλλο Τομέα, κάτι που είναι 

αναμενόμενο λόγω και της σημαντικότητας του εξεταζόμενου Τομέα. Οι ομάδες επιπτώσεων που 

διαχωρίσαμε είναι οι εξής: 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Διαθεσιμότητα Υδατικών Πόρων’’ αναφέρεται στα αποθέματα του φυσικού 

πόρου επιφανειακά και υπόγεια και στη μεταβολή τους λόγω κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζήτηση Υδατικών Πόρων’’ αναφέρεται στα χρησιμοποιούμενα από τον 

άνθρωπο αποθέματα υδατικών πόρων για ύδρευση, άρδευση και άλλες χρήσεις και στη μεταβολή 

τους λόγω κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζημιές από πλημμύρες’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής ζημιές στις υποδομές 

και το περιβάλλον λόγω μεταβολής (αύξησης) των κατακλυζόμενων εκτάσεων από την κλιματική 

αλλαγή. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Υποβάθμιση Περιβάλλοντος’’ αναφέρεται τις κάθε μορφής διαταραχές που 

προκαλούνται στη λειτουργία του φυσικού οικοσυστήματος. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Διάβρωση εδαφών και κατολισθήσεις’’ αναφέρεται στην κάθε μορφής 

υποβάθμιση του εδάφους που προκαλείται από ασύμμετρες επιφανειακές απορροές. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής επιπτώσεις 

που προκαλούν αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για την υγεία. 
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3.3 Επιλογή Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’ 

Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της διαδικασίας του κεφαλαίου 2.5.1, έγινε επιλογή των επιπτώσεων 

μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα, που συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’ 

(Πίνακας κεφαλαίου 10.3). Ο συσχετιζόμενος Τομέας που αναγράφεται στην 3η στήλη του Πίνακα, είναι 

εκείνος που αξιολογήθηκε από τη μελέτη ως ο περισσότερο σχετικός. Επισημαίνεται ότι ο Τομέας Δασικά 

Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα Οικοσυστήματα νοείται ότι αντιπροσωπεύει το φυσικό περιβάλλον. 

Σε τέσσερις από τις έξι ομάδες επιπτώσεων προέκυψε από τη βαθμολόγηση η υψηλότερη δυνατή 

βαθμολογία, γεγονός που αποδίδεται στον κυρίαρχο ρόλο του εξεταζόμενου Τομέα στις διαδικασίες που 

εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν από την κλιματική αλλαγή. Οι τρεις πρώτες από αυτές αφορούν άμεσα το 

συζητούμενο Τομέα και θα διερευνηθούν στα επόμενα. Πρόκειται για τις ομάδες επιπτώσεων: 

- Διαθεσιμότητα Υδατικών Πόρων 

- Ζήτηση Υδατικών Πόρων 

- Ζημιές από πλημμύρες 

Οι άλλες τρεις ομάδες θα εξεταστούν από τους συσχετιζόμενους Τομείς. 

3.4 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις 

Όλες οι ομάδες επιπτώσεων της Λίστας Ανάλυσης 2ου Επιπέδου είναι διατομεακές, συσχετίζονται δηλαδή 

με περισσότερους του ενός Τομέα κάτι που, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ήταν αναμενόμενο 

δεδομένης της κυρίαρχης επίδρασης του Τομέα στις λειτουργίες του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά και της καθοριστικής επίδρασης που θα δεχθεί από τις διεργασίες της κλιματικής 

αλλαγής. Όλοι σχεδόν οι Τομείς που έχουν καθοριστεί προς εξέταση στα πλαίσια του παρόντος 

Περιφερειακού Σχεδίου συσχετίζονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό με τον εξεταζόμενο στο παρόν Τομέα και 

συγκεκριμένα: 

- Ο Τομέας Γεωργία – Κτηνοτροφία που στηρίζεται σε καθοριστικό βαθμό στη διαθεσιμότητα του 

φυσικού πόρου (νερό) του Τομέα, αλλά παράλληλα επηρεάζεται, τόσο αρνητικά (επιπτώσεις), όσο 

και θετικά (ευκαιρίες) από τη δράση του εξεταζόμενου Τομέα. 

- Ο Τομέας Δασικά οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα, που ουσιαστικά εκφράζει το 

φυσικό περιβάλλον, η αειφορική λειτουργία του οποίου είναι αδιανόητη χωρίς το φυσικό πόρο 

(νερό) του εξεταζόμενου Τομέα. 

- Ο Τομέας Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, που σχετίζεται άμεσα με το νερό για την ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών, σε παράκτια συνήθως ύδατα, αλλά και σε εσωτερικά ύδατα, καθώς επίσης για 

την αλιεία σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες). 

- Ο Τομέας Παράκτιες Ζώνες αφενός μεν λόγω της επιρροής που δέχεται από τα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά και αφετέρου για το ενδεχόμενο πλημμυρών στις παράκτιες ζώνες, τόσο από τις 

απορροές εσωτερικών υδάτων όσο και από τη θάλασσα. 

- Ο Τομέας Τουρισμός κινητήριος δύναμη του οποίου αποτελεί ο υδάτινος κόσμος από κάθε έννοια, 

(τροφοδοσία του και αναψυχή). 

- Ο Τομέας Ενέργεια, ο λιγότερα συσχετιζόμενος με το νερό Τομέας στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω 

του γεγονότος ότι δεν συνδέεται με παραγωγή ενέργειας. 
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- Ο Τομέας Υποδομές, που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του πόρου, αλλά παράλληλα μπορεί να 

πληγεί από τα αποτελέσματα της δράσης του Τομέα σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών 

φαινομένων. 

- Ο τομέας Υγεία, στο βαθμό που η υποβάθμιση του πόρου, αλλά και η εκδήλωση πλημμυρών 

μπορεί να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία (Πίνακας κεφαλαίου 10.3). 

- Τέλος, ο τομέας Δομημένο περιβάλλον που λειτουργεί χάρη στους πόρους του εξεταζόμενου 

Τομέα, αλλά συγχρόνων πλήττεται και από την καταστρεπτική δράση του Τομέα σε περιπτώσεις 

ακραίων καιρικών φαινομένων. 

3.5 Αξιολόγηση σημαντικών επιπτώσεων. Δείκτες κινδύνου και συναρτήσεις απόκρισης 

Η αξιολόγηση της μεταβολής του τρέχοντος κινδύνου στο μέλλον έγινε μέσω ποσοτικοποίησης των 

συνεπειών συγκεκριμένων κλιματικών μεταβλητών για τις επιπτώσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας του 

εξεταζόμενου Τομέα. Για τις επιπτώσεις στη Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων αξιολογήθηκαν οι 

συνέπειες μείωσης των βροχοπτώσεων και αύξησης της θερμοκρασίας. Για τις επιπτώσεις στη Ζήτηση των 

υδατικών πόρων αξιολογήθηκαν αρκετοί παράγοντες που θα διαφοροποιήσουν στο μέλλον τη ζήτηση 

υδατικών πόρων, πολλοί από τους οποίους δεν συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Για τις 

επιπτώσεις των Ζημιών από πλημμύρες αξιολογήθηκαν οι κατακλυζόμενες εκτάσεις και οι πληττόμενες 

υποδομές και τα υπόλοιπα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

3.5.1 Επιπτώσεις στη Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων  

Οι μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής στις μετεωρολογικές μεταβλητές και κύρια στις βροχοπτώσεις και 

τη θερμοκρασία του αέρα, θα επιφέρουν μεταβολές στα αποθέματα των υδατικών πόρων, με σημαντικές 

επιπτώσεις που θα προκαλέσουν:  

α) υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω: μείωσης της τροφοδοσίας φυσικών 

συστημάτων, αύξησης της υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφορέων, καταστροφής υγροτόπων, 

επιδείνωσης του φαινομένου της ερημοποίησης κ.α., όπως αναλυτικά καταγράφονται 

προηγούμενα στο κεφάλαιο 3.2 της παρούσας και, 

β) μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων που χρησιμοποιούνται για κάλυψη των κάθε μορφής 

αναγκών της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Οι επιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας (οικολογικές επιπτώσεις) έχουν καθοριστική επίδραση στις 

λειτουργίες του φυσικού περιβάλλοντος, ουσιαστικά στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Θα επιδράσουν 

δυσμενώς στη διατήρηση της επιφανειακής και υπόγειας απορροής, στη διατήρηση της υπόγειας στάθμης 

σε βάθος που να τροφοδοτεί το φυτικό κόσμο με την αναγκαία υγρασία, στην εκροή των πηγών υπόγειου 

νερού, στη συγκράτηση της θαλάσσιας διείσδυσης στις παράκτιες ζώνες και στη διατήρηση της ζωτικής 

παρουσίας του νερού στους υγρότοπους και τις περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και στην 

περιοχή της Περιφέρειας Αττικής υπάρχουν αρκετές και σημαντικές τέτοιες περιοχές, στη Βραυρώνα, στη 

Λαυρεωτική, στην παράκτια ζώνη του Μαραθώνα, στην Πάρνηθα κ.α. Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 

της κατηγορίας αυτής δεν προσφέρει κατά την άποψη μας στο επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δεν έχει σημασία το να συγκρατήσουμε σε κάποιο ποσοστό την 

υποβάθμιση μιας προστατευόμενης περιοχής, ή την προϊούσα υφαλμύρωση παράκτιας ζώνης. Η 
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περιβαλλοντική υποβάθμιση αν ξεκινήσει έχει συνήθως σωρευτική εξέλιξη. Σημασία έχει να σταματήσουμε 

την υποβάθμιση πρακτικά εδώ που βρίσκεται σήμερα και αν είναι εφικτό, να κάνουμε και κάποιες 

παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Ειδικά δε στην Περιφέρεια Αττικής, αυτό έχει μεγάλη σημασία 

λόγω των έντονων πιέσεων που ασκούνται από την εκτεταμένη αστικοποίηση και τον όγκο δραστηριοτήτων 

που εξελίσσονται σε βάρος των φυσικών διεργασιών. 

Παράλληλα, δεν νοείται και οικονομική αποτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων. Η αξία του φυσικού 

περιβάλλοντος δεν αποτιμάται χρηματικά. Οι οικολογικές επιπτώσεις είναι καταστροφικές και απαιτούν 

συντονισμένη και επίμονη δράση απομείωσης και προσαρμογής.  

Οι επιπτώσεις της δεύτερης κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη πρακτική σημασία, αφού μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν και να αποτιμηθούν οικονομικά με βάση τις ανάγκες που θα καλύψουν 

(υδροδοτούμενος πληθυσμός, καλλιεργούμενη γη κλπ). Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων γίνεται 

παρακάτω στο κεφάλαιο 4.1 της παρούσας με δύο διαφορετικούς τρόπους; 

α) Ο ένας τρόπος βασίζεται στη μοναδική μέχρι σήμερα προσπάθεια πρόβλεψης των αποθεμάτων 

των υδατικών πόρων στο μέλλον, που είναι τα υδατικά ισοζύγια που περιέχονται στην 

προαναφερθείσα Έκθεση για την κλιματική αλλαγή της Τράπεζας της Ελλάδος [6]. Στη 

συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται ισοζύγια πρόβλεψης των υδατικών όγκων ολικής 

βροχόπτωσης στην επιφάνεια του εδάφους, εξατμισοδιαπνοής και υδατικού δυναμικού, όπως 

χαρακτηρίζεται το σύνολο κατείσδυσης και επιφανειακής απορροής. Το σύνολο κατείσδυση (+) 

επιφανειακή απορροή αποτελεί τους ανανεώσιμους υδατικούς πόρους αφού η διάκριση των 

δύο συνιστωσών της συνολικής ροής έχει, κατά τους συντάκτες της συγκεκριμένης Έκθεσης, 

μόνο θεωρητική έννοια. 

Στην πραγματικότητα βέβαια πρόκειται για δύο διαφορετικές διεργασίες που η από κοινού, ή 

χωριστή εξέταση τους είναι αντικείμενο της κλίμακας μεγέθους θεώρησης των υπολογισμών. 

Στην παραπάνω εργασία πάντως, στο επίπεδο του υδατικού διαμερίσματος, οι δύο αυτές 

διεργασίες εξετάζονται από κοινού. 

Επιπλέον, για την αξιολόγηση των δεδομένα υδατικών ισοζυγίων της Έκθεσης κλιματικής 

αλλαγής της ΤτΕ επισημαίνουμε τα εξής: 

- Τα υδατικά ισοζύγια έχουν συνταχθεί με δεδομένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

‘‘Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη’’, που είναι του έτους 2007. Επομένως και το αρχικό 

υδατικό δυναμικό εκτίμησης της μελλοντικής μεταβολής αναφέρεται στο έτος 2007. 

- Τα ισοζύγια έχουν γίνει για 2 μελλοντικές χρονικές περιόδους: την περίοδο 2021-2050 που 

στην Έκθεση αναφέρεται ως ‘‘εγγύς μέλλον’’ και την περίοδο 2071-2100 που αναφέρεται 

ως ‘‘μακρινό μέλλον’’. 

- Τα ισοζύγια έχουν γίνει για τρία σενάρια μελλοντικών εκπομπών, τα σενάρια με κωδικούς: 

Α1Β, Α2 και Β2, που ανήκουν στην πρώτη γενιά σεναρίων (Special Report on Emissions 

Scenarios-SRES), όπως είχαν αναπτυχθεί προ του 2013 από τη Διακυβερνητική Επιτροπή 

για την κλιματική αλλαγή (IPCC). Ήδη κατά την 5η Έκθεση Αξιολόγησης της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής IPCC (2013) τέθηκε προς αξιολόγηση και εφαρμογή η νέα 

γενιά σεναρίων εκπομπών, τα Representative Concentration Pathways (RCPs), με βάση τα 

οποία γίνονται σήμερα οι επεξεργασίες. Η αντιστοίχιση μεταξύ πρώτης και νέας γενιάς 

σεναρίων δίδεται παρακάτω στο κεφάλαιο 4.1 της παρούσας. 
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- Από την αρχική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ισοζυγίων προέκυψε ότι 

για τη σύνταξη τους έχουν χρησιμοποιηθεί: για τη μέση ετήσια βροχόπτωση τιμή της τάξης 

των 500 mm και για τους επιμέρους παράγοντες ποσοστά, της τάξης του 70% της ολικής 

βροχόπτωσης για την εξατμισιδιαπνοή και της τάξης του 30% για το υδατικό δυναμικό 

(κατείσδυση + επιφανειακή απορροή). Τα δεδομένα αυτά δεν προσεγγίζουν κατά την 

άποψη μας την πραγματικότητα και χρήζουν επαναπροσέγγισης. Αναλυτικά η αξιολόγηση 

γίνεται παρακάτω στο κεφάλαιο 4.1, όπου παρουσιάζεται η ποσοτικοποίηση της 

μεταβολής. 

β) Ο δεύτερος τρόπος προσδιορισμού των υδατικών αποθεμάτων έγινε με τη σύνταξη νέων 

ισοζυγίων για τους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, με τη συνεκτίμηση νεώτερων και 

ασφαλέστερων πρωτογενών δεδομένων και παραδοχών. Στα νέα υδατικά ισοζύγια περιλάβαμε 

και επανεκτίμηση των αποθεμάτων της περιόδου αναφοράς του κλίματος, προκειμένου να 

υπάρχει συμβατότητα στη σύγκριση τους με τα μελλοντικά αποθέματα, για τη διαπίστωση της 

μεταβολής. Περίοδος αναφοράς είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας η περίοδος 1981-

2000.  

Λεπτομέρειες και δεδομένα των πρωτογενών στοιχείων και των εκτιμήσεων – παραδοχών των 

υπολογισμών, δίδονται στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4.1 της παρούσας.  

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τις μεταβολές στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, ουσιαστικά 

εκφράζεται από τη μεταβολή ενός δείκτη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘‘Υδατικό Δυναμικό’’ και 

εκφράζει μία συναρμογή μεταξύ των δεικτών WA1, WA2, WA5, WA7 και WA9a του κεφαλαίου 2.5.2. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση επιλέχθηκε ως πλέον κατάλληλη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και συγχρόνως, 

ως πλέον αξιόπιστη με βάση το Επίπεδο Εμπιστοσύνης. 

3.5.2 Επιπτώσεις στη Ζήτηση υδατικών πόρων  

Η ομάδα επιπτώσεων που χαρακτηρίστηκε ως ‘‘Ζήτηση Υδατικών Πόρων’’, αναφέρεται σε κάθε χρήση του 

υδατικού δυναμικού (φυσικού πόρου) για τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά περιλαμβάνει: α) τη χρήση για ύδρευση – υδροδότηση, στην οποία 

εντάσσονται και αρκετές ακόμα δευτερεύουσες χρήσεις (κατανάλωση δημόσιων και δημοτικών 

εγκαταστάσεων, πλύση δόμων, πυρόσβεση κ.α.), β) τη γεωργική – κτηνοτροφική (αγροτική) χρήση και, γ) τη 

χρήση για κάλυψη αναγκών της βιομηχανικής – επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Η γεωργική – κτηνοτροφική (αγροτική) χρήση αντιστοιχεί σε συγκριτικά μικρό μέρος της ζήτησης νερού 

στην Αττική και καλύπτεται κατά το πλείστον από υδατικούς πόρους εντός της Περιφέρειας (άντληση 

υπόγειων νερών). Από την ίδια πηγή (υπόγεια ύδατα εντός της Περιφέρειας) καλύπτουν μέσω ιδιωτικών 

υδροληπτικών έργων πολλές επιχειρήσεις στην Αττική και μέρος της ζήτησης νερού για βιομηχανικές 

επαγγελματικές χρήσεις, ζήτηση που αναφέρεται γενικά σε μικρούς υδατικούς όγκους. Στη βιομηχανική – 

επαγγελματική χρήση έχουμε προσθέσει και τα 7,21 hm3 υπόγειου νερού που αντλούνται ετήσια από 

πόρους εντός της Περιφέρειας για υδρευτική χρήση (βλέπε και προηγούμενα κεφάλαιο 1.3.1). 

Όλες οι άλλες χρήσεις, που αφορούν και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης πόρου στην Περιφέρεια Αττικής, 

καλύπτονται κεντρικά από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με μεταφορά νερού από άλλα υδατικά διαμερίσματα (Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας – ΥΔ04 και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας – ΥΔ07). Με την εξαίρεση των νησιωτικών 
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περιοχών: Αίγινας, Τροιζήνας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, η ΕΥΔΑΠ 

καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ζήτησης της Περιφέρειας και τη Σαλαμίνα. Επομένως και η ζήτηση υδατικών 

πόρων που θα υποστεί επιπτώσεις, εκτός των άλλων και λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά κατά το πλείστον 

υδατικό πόρο εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 

Οι μεταβολές στη ζήτηση υδατικών πόρων επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων 

(παραμέτρων) που σχετίζονται με τον τρόπο κατά τον οποίο αναπτύσσεται το κοινωνικό και οικονομικό 

μέλλον και όχι απαραίτητα μόνο από τη κλιματική αλλαγή. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί για 

παράδειγμα μία από αυτές τις δυνάμεις και μπορεί να προκαλέσει αρκετά μεγαλύτερες μεταβολές στη 

ζήτηση υδατικών πόρων από ότι αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του πληθυσμού. Άλλες 

παράμετροι είναι οι πολιτικές και νομικές διαφοροποιήσεις όπως η αλλαγή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφοροποιήσεις στην οικονομική ζωή (ανάπτυξη, στασιμότητα, ύφεση), αλλά και 

περιβαλλοντικές απόψεις και ευαισθησίες που διαμορφώνουν τις τάσεις στην κοινωνία σχετικά με τη 

χρήση του νερού. Η διερεύνηση επομένως και ποσοτικοποίηση των μεταβολών στη ζήτηση των υδατικών 

πόρων στο μέλλον θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περισσότερες δυνατές από τις παραπάνω μεταβολές ώστε 

να προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. 

Η παράμετρος της πληθυσμιακής μεταβολής αποτελεί ίσως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα επηρεασμού 

της ζήτησης υδατικών πόρων και δεν σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι κοινωνικό-οικονομική 

παράμετρος που επιδρά στην ποσοτικοποίηση της μεταβολής της ζήτησης και συζητείται στο κεφάλαιο 5.2 

της παρούσας.  

Οι παράμετροι επηρεασμού της ζήτησης που οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή είναι ουσιαστικά οι 

μεταβολές των μετεωρολογικών μεταβλητών (βροχόπτωσης, θερμοκρασίας κλπ). Οι μεταβολές αυτές 

αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις επηρεασμού (αύξησης) των απαιτήσεων (ζήτησης) λόγω 

κλιματολογικών συνθηκών, τόσο του πόσιμου όσο και του αρδευτικού νερού. Παράλληλα όμως αποτελούν 

και τις κινητήριες δυνάμεις του αναπόφευκτου βαθμιαίου επηρεασμού (μείωσης) των διαθέσιμων 

υδατικών αποθεμάτων. Επομένως θα αποτελέσουν πιθανότατα κατά την άποψη μας και παράγοντα 

ενεργοποίησης δυνάμεων που θα διαφοροποιήσουν την κοινωνική στάση απέναντι στο νερό ως φυσικό και 

μάλιστα, πολύτιμο φυσικό πόρο. Ο επηρεασμός αυτός εκτιμάται (με κάποιο βέβαια βαθμό αβεβαιότητας) 

ότι θα οδηγήσει συνολικά σε προσαρμογή της ζήτησης στις μελλοντικές συνθήκες (διαθεσιμότητα πόρου, 

κοινωνικές τάσεις). Η προσαρμογή ουσιαστικά θα αφορά μείωση της σημερινής κατανάλωσης (ζήτησης) 

νερού στο μέλλον, αφού η κοινωνία μας σιγά σιγά θα συνειδητοποιήσει το μεγάλο κίνδυνο εξάντλησης του 

φυσικού πόρου (βλέπε σχετικά στη συνέχεια κεφάλαιο 4.1 της παρούσας). Επομένως η κλιματική αλλαγή 

εκτιμάται (ελπίζεται) ότι θα αποτελέσει την αφορμή μείωσης της κατανάλωσης και της σπατάλης υδατικών 

πόρων που συντελείται σήμερα, μέσω αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών όπως π.χ. ανακύκλωση για 

δευτερεύουσες και αρδευτικές χρήσεις και επομένως μείωσης της ζήτησης καθαρού νερού. 

Η τάση που επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία 50-60 χρόνια ήταν αυτή της διαρκούς αύξησης της 

κατανάλωσης νερού. Από το 1950 έως σήμερα η κατανάλωση έχει υπερτριπλασιαστεί, ενώ η κατανάλωση 

νερού ύδρευσης αυξήθηκε από το 1980 ως το 2015 πάνω από 45%. (Global Water Partnership – 

Mediterranean, 2017). Η αυξημένη αυτή ζήτηση καλύφθηκε άμεσα από καθαρό φυσικό πόρο με μηδαμινή 

χρήση εναλλακτικών πηγών. Το ιστορικό εξασφάλισης πηγών νερού για την Αττική είναι χαρακτηριστικό. 

Όταν ο Μόρνος δεν κάλυπτε τη ζήτηση, δημιουργήσαμε τον Εύηνο και στη συνέχεια αντλήσαμε και υπόγεια 

νερά εκτός Περιφέρειας. Η πρακτική της ανακύκλωσης νερού δεν έχει ακόμα γίνει κοινωνική συνείδηση. 
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Εκτιμάται όμως, ότι με τη συνειδητοποίηση του επερχόμενου κινδύνου οι ανθρώπινες κοινωνίες θα 

αντιδράσουν θετικά, μειώνοντας τη ζήτηση και διαφοροποιώντας τις πηγές χρήσης νερού. Υπάρχουν 

σημαντικά παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν που ενισχύουν τη συγκεκριμένη εκτίμηση. Το πλέον 

πετυχημένο παράδειγμα διαχείρισης της ζήτησης σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα μας προκύπτει από τη 

διαχείριση της επταετούς ξηρασίας που έπληξε το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας στο τέλος της δεκαετίας 

του 1980 και το πρώτο μισό της επόμενης (Σπηλιώτης Μ. καθηγητής Τμ. Πολ. Μηχ. ΔΠΘ, 2019). Με μια 

σειρά μέτρων, η μείωση της κατανάλωσης έφτασε στο 1/3 της συνολικής. Τα μέτρα αυτά ήταν οικονομικά 

(μεγάλη αύξηση των τιμών και κλιμάκωση του τιμολογίου με πολύ μεγάλες τιμές μονάδας στις μεγάλες 

καταναλώσεις), επικοινωνιακά (συνεχής και ειλικρινής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού), 

νομοθετικά και διοικητικά (απαγόρευση ποτίσματος γκαζόν και επιβολή προστίμων για τις παραβάσεις), 

καθώς και τεχνολογικά (μείωση των διαρροών, χρησιμοποίηση νερού δεύτερης ποιότητας από γεωτρήσεις 

ή ανακύκλωση για πότισμα δημοτικών πάρκων). 

Ένα ακόμη επιτυχημένο παράδειγμα περιορισμού της ζήτησης αποτελεί το σύστημα ανακύκλωσης νερού 

CYPROBELL που εφαρμόστηκε από το 1999 για οικιακή κατανάλωση στην Κύπρο. Με το σύστημα αυτό 

επιτυγχάνεται επεξεργασία του γκρίζου νερού της οικιακής κατανάλωσης για αξιοποίηση σε δευτερεύουσες 

χρήσεις (τουαλέτες, πότισμα κ.α), από την οποία προέκυψε μείωση της κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο 

μέχρι και 40% (www.hydranos.org/pages/cyprobel.html). 

Εντελώς πρόσφατα (Μάϊος 2019), η πόλη του Σίδνεϋ στην Αυστραλία θέσπισε ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα 

περιορισμού της κατανάλωσης νερού, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μεγάλη λειψυδρία που 

προκλήθηκε από την ξηρασία του προηγούμενου χειμώνα της Αυστραλίας (greenagenda.gr). 

Στα ίδια πλαίσια προσαρμογής (περιορισμού) της ζήτησης θα μπορούσε ενδεχόμενα να ενταχθεί και η 

ανακοπή της αυξητικής τάσης στην κατανάλωση νερού που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στην 

Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ. Ο Πίνακας 3-1 δίνει στη συνέχεια 

την πραγματική ετήσια κατανάλωση νερού υδροδότησης στην Περιφέρεια Αττικής, όπως περιλαμβάνεται 

στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Ισολογισμού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Πίνακας 3-1 Συνολική ετήσια κατανάλωση νερού υδροδότησης στην Περιφέρεια Αττικής (από Ετήσιες 
Οικονομικές Εκθέσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των ετών 2011 ως 2018) 

Έτος Συνολική κατανάλωση (m3) Ετήσια μεταβολή 

2010 428.937.600  

2011 420.062.606 2,1% μείωση σε σχέση με το 2010 

2012 422.491.445 0,6% αύξηση σε σχέση με το 2011 

2013 412.703.967 2,3% μείωση σε σχέση με το 2012 

2014 415.926.575 0,7% αύξηση σε σχέση με το 2013 

2015 427.675.474 2,8% αύξηση σε σχέση με το 2014 

2016 431.166.334 0,8% αύξηση σε σχέση με το 2015 

2017 412.602.661 4,3% μείωση σε σχέση με το 2016 

2018 398.331.856 3,5% μείωση σε σχέση με το 2017 

Μέση τιμή 418.877.613  

Οι μεταβολές που καταγράφονται στον Πίνακα 3-1 μπορούν να αποδοθούν σε διάφορες αιτίες, αρχικά ίσως 

στην οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας, αλλά δευτερευόντως και λόγω αυτής, στην υιοθέτηση 

από τους χρήστες και πρακτικών εξοικονόμησης νερού.  
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Η προστασία και η εξοικονόμηση του φυσικού πόρου του νερού αποτελεί βασικό στόχο της συνολικής 

εταιρικής δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η πολιτική της στον 

συγκεκριμένο τομέα βασίζεται στις παρακάτω δράσεις - ενέργειες: 

- Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών. 

- Πρόγραμμα αντικατάστασης των υδρομετρητών. 

- Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων. 

- Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική 

συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών. 

- Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. 

Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας για το νερό η ΕΥΔΑΠ 

διοργανώνει ανάλογες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 μαθητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα και λαμβάνουν 

δωρεάν ενημερωτικό υλικό. 

- Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στόχο την 

ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία και την προστασία του φυσικού πόρου. 

- Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού 

με οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού. 

- Δημιουργία παιδικής ταινίας βασισμένης στην τεχνολογία 3D μέσω της οποίας μεταδίδονται στα 

παιδιά μηνύματα για την ορθολογική χρήση του νερού, την προστασία των φυσικών πόρων και του 

περιβάλλοντος. 

- Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώνουν με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις 

πρακτικές της σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι συζητούμενοι ως τώρα υδατικοί όγκοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης νερού στην 

Περιφέρεια και αφορούν πόρους που μεταφέρονται στην Αττική. Η δεύτερη σε μέγεθος ζήτηση υδατικών 

πόρων στην Περιφέρεια Αττικής, είναι η ζήτηση για γεωργική – κτηνοτροφική (αγροτική) χρήση που 

καλύπτεται από υδατικούς πόρους εντός της Περιφέρειας. Πρόκειται για ζήτηση που επηρεάζεται και αυτή 

από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από ένα ακόμα αριθμό παραγόντων που σχετίζονται με τις κοινωνικό-

οικονομικές αλλαγές στο μέλλον. Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών θα οδηγήσει σε αύξηση των 

απαιτήσεων αρδευτικού νερού, παράλληλα όμως, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και προς την κατεύθυνση 

διαφοροποίησης της στάσης των χρηστών έναντι του φυσικού πόρου. Μάλιστα η αλλαγή στάσης θα είναι 

αναγκαία για τη συνέχιση ύπαρξης του ίδιου του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, FAO, EU), η 

παγκόσμια ζήτηση σε αγροτικά προϊόντα αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ η ίδια η αγροτική 

παραγωγή αναμένεται ότι θα αυξηθεί με ελαφρώς ταχύτερους ρυθμούς της ζήτησης. Η αύξηση της 

παραγωγής οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των αναγκών σε νερό που μπορεί να εξασφαλιστούν, είτε με 

νέους πόρους, ή με βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών και μείωση των υφιστάμενων απωλειών. Η 

γενική αυτή διαπίστωση ισχύει και στη χώρα μας, προφανώς δε και στη Περιφέρεια Αττικής, στο βαθμό 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  77 

βέβαια που η αγροτική δραστηριότητα που ασκείται σήμερα κυρίως στις λεκάνες Μεσογείων και Μεγάρων 

και στον κάμπο του Μαραθώνα, θα παραμείνει ενεργή.  

Με την πάροδο όμως των ετών η μείωση της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων λόγω της κλιματικής 

αλλαγής θα γίνεται βαθμιαία όλο και πιο έντονα ορατή, τόσο από την ελάττωση των ποτάμιων ροών, όσο 

και από την ταπείνωση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων. Το γεγονός αυτό αναμένεται ότι θα 

οδηγήσει αφενός μεν σε προσαρμογή των πρακτικών άρδευσης με μειωμένες καταναλώσεις και αφετέρου, 

στον περιορισμό των πολύ μεγάλων απωλειών που υπάρχουν σήμερα στα δίκτυα άρδευσης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι είναι δυνατόν να αφήνονται ακαλλιέργητες γεωργικές εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες 

(συνδυασμός με αγρανάπαυση), ή να καλλιεργούνται με ξηρικές καλλιέργειες, ενώ το διαθέσιμο νερό να 

διατίθεται στις πολυετείς καλλιέργειες για την αποφυγή ζημιών μεγάλης κλίμακας (πρακτικές συνθηκών 

ξηρασίας). Παράλληλα, είναι εφικτό να μειωθούν οι πολύ μεγάλες απώλειες νερού που υπάρχουν σήμερα 

στα δίκτυα άρδευσης, τόσο στο χωράφι (χρησιμοποιούμενη μέθοδος άρδευσης), όσο και κυρίως στα 

συλλογικά δίκτυα παροχής αγροτικού νερού.  

Η εκτιμώμενη επομένως αύξηση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων στο μέλλον αντιστοιχίζεται σε 

αυξημένες απαιτήσεις αρδευτικού νερού που όμως, υπό τις συνθήκες περιορισμού της διαθεσιμότητας 

υδατικών πόρων που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή, βαθμιαία, όλο και περισσότερο δεν θα μπορεί να 

καλυφθεί. Αναγκαστικά η γεωργία θα προσαρμόσει τις απαιτήσεις της στη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων. 

Αυτή είναι άλλωστε και μια κοινή σήμερα πρακτική στη γεωργία, όπως επισημαίνεται από την εμπειρία 

αλλά και από την κρίση των ειδικών επιστημόνων του αγροτικού τομέα. Ο γεωργός χρησιμοποιεί όσο νερό 

μπορεί να εξασφαλίσει, όπως και όσο χώρο μπορεί να εξασφαλίσει. Στην καλλιεργητική πρακτική 

επικρατούν σήμερα δύο τάσεις: η αύξηση χρήσης νερού λόγω αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων 

(αναγκών) και η εξοικονόμηση νερού με μείωση των απωλειών. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, πολύ 

περισσότερο δε στην Περιφέρεια Αττικής, δεν υπάρχουν περιθώρια αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων, 

όσο θα μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι νερού, τόσο θα αυξάνονται τα σχέδια εξοικονόμησης νερού στη 

γεωργία. Η εξοικονόμηση υδατικών πόρων είναι πλέον αδήριτη ανάγκη και είναι χαρακτηριστικό ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτει πλέον στρεμματικές ενισχύσεις, αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη μείωση της 

κατανάλωσης νερού. 

Η εκτιμώμενη προσαρμογή της αγροτικής ζήτησης στα νέα δεδομένα λόγω κλιματικής αλλαγής θα 

επιτευχθεί όπως προαναφέραμε εξ΄ ανάγκης, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί και από σχετικά μέτρα, όπως 

αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας, τα οποία προβλέπουν στην καλύτερη δυνατή 

προσαρμογή και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια. 

Οι εκτιμήσεις μεταβολής της ζήτησης υδατικών πόρων που αναφέρθηκαν παραπάνω ουσιαστικά αφορούν 

το μελλοντικό σενάριο RCP4.5, που είναι σενάριο σταθεροποίησης με υλοποίηση ‘‘πράσινων’’ πολιτικών 

όπως προγράμματα αναδάσωσης, αλλαγές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με γενική μείωση στην 

κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ υποθέτει αύξηση των ανανεώσιμων πηγών. 

Αντίθετα, στο σενάριο RCP8.5 εκτιμάται αύξηση της ζήτησης η οποία όμως από ένα σημείο και μετά θα 

είναι πρακτικά μη υλοποιήσιμη, δεδομένου ότι η μείωση της διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων θα 

οδηγήσει σε εφαρμογή πρακτικών όπως αυτές του σεναρίου RCP4.5, δηλαδή πρακτικών ουσιαστικά 

ακύρωσης του σεναρίου RCP8.5. 
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Υπάρχει όμως και ένας συγκριτικά μικρός όγκος υδατικών πόρων της Περιφέρειας (ζήτηση) για την κάλυψη 

αναγκών της βιομηχανικής – επαγγελματικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για υπόγειο νερό που 

αντλείται από ιδιωτικά υδροληπτικά έργα των χρηστών και χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανική, αλλά 

και για δευτερεύουσες χρήσεις. Ποσοτική προσέγγιση για τη συγκεκριμένη ζήτηση γίνεται, όπως και για τις 

προηγούμενες, στη συνέχεια στα κεφάλαια 4.2 και 5.2 της παρούσας. 

Τελικά η ποσοτικοποίηση των μεταβολών στην ομάδα επιπτώσεων που χαρακτηρίστηκε ως ‘‘Ζήτηση 

Υδατικών Πόρων’’, έγινε ουσιαστικά με χρήση του δείκτη WA4 – Αλλαγή στη Ζήτηση Νερού (βλέπε 

κεφάλαιο 2.5.2), ο οποίος όμως αναλύθηκε σε αρκετές επιμέρους συνιστώσες που συνθέτουν τη Ζήτηση – 

Χρήση του νερού και περιγράφηκαν στο παρόν κεφάλαιο. 

3.5.3 Αξιολόγηση Ζημιών από πλημμύρες  

Οι ‘‘Ζημιές από πλημμύρες’’ αποτελούν την τρίτη ομάδα επιπτώσεων που αξιολογείται στα πλαίσια της 

παρούσας και αναφέρεται στις κάθε μορφής ζημιές στις υποδομές και το περιβάλλον, αλλά και στις πιθανές 

ανθρώπινες απώλειες, που θα προκληθούν από τη μεταβολή (αύξηση) που αναμένεται να επέλθει στο 

μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής: α) στη συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και β) στο 

μέγεθος των κατακλυζόμενων από την πλημμύρα εκτάσεων.  

Ο μηχανισμός πρόκλησης των επιπτώσεων ουσιαστικά ενεργοποιείται με τη μεταβολή (αύξηση) της 

έντασης των βροχοπτώσεων, σε βαθμό που να καθίσταται αδύνατη η συγκράτηση της επιφανειακής 

απορροής εντός των ορίων των ήδη διαμορφωμένων (φυσικά ή τεχνητά) κοιτών του εδάφους. Αυτό 

συντελείται με την υπέρβαση ενός ορισμένου όγκου μετεωρικού νερού που αφικνείται στο έδαφος σε 

δεδομένη χρονική διάρκεια, που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρωση της διαθέσιμης κοίτης και την απορροή 

του πλεονάζοντος νερού στον περιβάλλοντα χώρο, ανάλογα με τη μορφολογία και τη διαμόρφωση του 

(εκδήλωση πλημμύρας). 

Ο κίνδυνος από την πλημμύρα συνίσταται από την κατακλυζόμενη έκταση και τις συνέπειες (επιπτώσεις) 

που επιφέρει. Επιγραμματικά αναφέρονται: οι ζημιές στις υποδομές, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι 

κρίσιμες υποδομές όπως μεταφορών, υδατικών πόρων, υγείας, επικοινωνιών, εθνικής άμυνας κ.α., πιθανά 

οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, η κοινωνική αναστάτωση που προκαλείται από τη διακοπή του ρυθμού 

ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας, η ρύπανση που προκαλείται στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, αλλά και το σημαντικό οικονομικό κόστος που κατά κανόνα απαιτείται για την αποκατάσταση 

των ζημιών. Οι αρνητικές αυτές συνέπειες εξετάζονται σε όλες τις πεδινές εκτάσεις της Περιφέρειας 

Αττικής, είτε έχουν προσδιορισθεί Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) είτε όχι (βλέπε 

κεφάλαιο 1.3.1). 

Από τις πλημμύρες επάγονται όμως και θετικές επιπτώσεις (ευκαιρίες) όταν τα ποτάμια πλημμυρίζουν 

αγροτική γη και την εμπλουτίζουν με αιωρούμενα οργανικά συστατικά. Περίπτωση ευκαιριών δεν 

εξετάζεται όμως κατά την άποψη μας στην Περιφέρεια Αττικής επειδή, ακόμα και στις περιοχές με αγροτική 

γη, υπάρχει εκτεταμένη και άναρχη δόμηση και μάλιστα στις ζώνες εκβολής των υδατορευμάτων, συνθήκη 

που οδηγεί στην εκδήλωση κυρίως αρνητικών συνεπειών και στην υπερκάλυψη τυχόν ευκαιριών. 

Η εκδήλωση της πλημμύρας είναι το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης αρκετών παραμέτρων, η πρόβλεψη 

μεταβολής των οποίων δεν είναι εύκολη. Στην παραπάνω Έκθεση για την κλιματική αλλαγή της Τραπέζης 
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της Ελλάδος[6] δίδεται πιθανολογική πρόβλεψη για όλη τη χώρα με βάση ένα παράγοντα που τον 

αποκαλούν ‘‘Πιθανότητα (%) υπέρβασης του ορίου βροχόπτωσης πέραν του οποίου παρουσιάζεται 

αυξημένος πλημμυρικός κίνδυνος’’. Ο πίνακας 3-2 που ακολουθεί προέρχεται από την Έκθεση της ΤτΕ και 

περιλαμβάνει τη μεταβολή στο χρόνο της παραπάνω πιθανότητας υπέρβασης του ορίου βροχόπτωσης. 

Στον Πίνακα έχουμε προσθέσει και στήλη αντιστοίχισης των σεναρίων πρώτης και νέας γενιάς, ενώ για το 

θέμα της αντιστοίχισης αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια κεφάλαιο 4.1. 

Πίνακας 3-2 Μέση μεταβολή σε όλη την ελληνική επικράτεια, της πιθανότητας υπέρβασης των ορίων 
βροχόπτωσης για πρόκληση πλημμύρας, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους ελέγχου και τα 

αντίστοιχα κλιματικά σενάρια (από Έκθεση μελέτης ΤτΕ) 

Κλιματικό Σενάριο 
Περίοδος 

αναφοράς 

Πιθανότητα υπέρβασης του ορίου 
βροχόπτωσης πέραν του οποίου 

παρουσιάζεται αυξημένος πλημμυρικός 
κίνδυνος (%) 

Πρώτης γενιάς Νέας γενιάς 

Α1Β RCP4.5 2040 – 2049 - 0,69 

Α1Β RCP4.5 2090 – 2099 + 30,15 

Α2 RCP8.5 2070 – 2100 +24,7 

Β2 Δεν εξετάζεται 2070 - 2100 +6,45 

Από τον Πίνακα 3-2 προκύπτουν τα εξής: 

- Σενάριο εκπομπών RCP4.5 : για μεν το 2050 το Επίπεδο του πλημμυρικού κινδύνου θα είναι 

ουσιαστικά όπως σήμερα (κλιματική περίοδος αναφοράς), για δε το 2100 το Επίπεδο του 

πλημμυρικού κινδύνου θα είναι αυξημένο κατά 30,15%. 

- Σενάριο εκπομπών RCP8.5 : δεν υπάρχει εκτίμηση του Επιπέδου του πλημμυρικού κινδύνου για το 

2050, ενώ για το 2100 το Επίπεδο του πλημμυρικού κινδύνου θα είναι αυξημένο κατά 24,7%. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι μέχρι το 2050, για το σενάριο RCP4.5 πρακτικά δεν προκύπτει μεταβολή της 

πιθανότητας υπέρβασης του ορίου βροχόπτωσης, η οποία όμως εμφανίζεται αθροιστικά και σε μεγάλο 

βαθμό στο 2100. Στο σενάριο RCP8.5 η εμφάνιση μεταβολής είναι αναμενόμενη, αν και κρίνεται σχετικά 

μικρή, συγκριτικά με την ακρότητα επιβαρύνσεως της ατμόσφαιρας που υποδηλώνει το συγκεκριμένο 

σενάριο. 

Η αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης, που είναι αναγκαία προϋπόθεση εκδήλωσης πλημμυρικού 

συμβάντος, είναι μία συνθήκη που με μεγάλη βεβαιότητα θα εκπληρώνεται όλο και συχνότερα στο μέλλον 

λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι Parry et al. (2007) στο πλαίσιο της τέταρτης αναφοράς του IPCC [7], 

συνοψίζουν τις προβλεπόμενες πιθανές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις φυσικές καταστροφές στα 

εξής: 

• Αύξηση των περιοχών που υποφέρουν από ξηρασία. 

• Αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων και της κυκλονικής δραστηριότητας µε άµεση επιρροή στις 

πληµµύρες. 

Στην ίδια Έκθεση [7] οι Wetherald and Manabe (2002) υποστηρίζουν ότι ένα θερμότερο κλίμα και η 

μεταβλητότητα που θα το διέπει θα οδηγήσουν σε αύξηση του κινδύνου πλημμυρών, ενώ οι Kundzewicz et 

al (2007) υποστηρίζουν ότι μία από τις πιο σίγουρες και ταυτόσημες προβλέψεις όλων των κλιματικών 
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μοντέλων είναι η αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης που πρόκειται να λάβει χώρα σε ένα θερμότερο 

κλίμα. Αυτό κατά τους συγγραφείς θα επηρεάσει τον κίνδυνο αιφνίδιων και αστικών πλημμυρών. 

Τελικά για την εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος αναγκαία προϋπόθεση είναι η υπέρβαση μίας τιμής 

έντασης της βροχόπτωσης, αλλά στο αποτέλεσμα της πλημμύρας (κατακλυζόμενη περιοχή), είναι 

καθοριστική η μορφολογία της ζώνης της κοίτης και η εδαφοκάλυψη της περιοχής διόδευσης της 

πλημμυρικής απορροής. Οι δύο αυτοί παράγοντες δεν είναι ίδιοι σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, αλλά 

διαφέρουν από λεκάνη σε λεκάνη. Δεν είναι επομένως εφικτή η αντιστοίχιση της έντασης βροχόπτωσης με 

την εκδήλωση πλημμυρικού συμβάντος και τον πλημμυρικό κίνδυνο σε προσέγγιση επιπέδου περιοχής 

περιφέρειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μέσω στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης ανά λεκάνη, όπως 

προτείνεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας. 

Από τα παραπάνω αναφερθέντα συνάγεται η δυσκολία πρόβλεψης του μελλοντικού πλημμυρικού κινδύνου 

με τα διαθέσιμα στοιχεία, ειδικά στο επίπεδο της έκτασης μιας γεωγραφικής περιφέρειας. Η προσέγγιση 

που επιχειρήσαμε στα πλαίσια της παρούσας βασίστηκε σε σειρά παραδοχών που αναφέρονται στη 

συνέχεια και εκφράζουν συγκριτική διαφοροποίηση μεταξύ εκτιμώμενων μελλοντικών καταστάσεων και όχι 

ποσοτική διαφορά μεγεθών. Για την εκτίμηση του Επιπέδου πλημμυρικού κινδύνου (μεταβολή 

επιπτώσεων) στο μέλλον, είναι όμως αναγκαία η ποσοτικοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου στο σήμερα 

(περίοδος αναφοράς). Προσέγγιση του σημερινού κινδύνου έγινε στα πλαίσια των Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας με τη σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας υψηλής, μέσης και 

χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, (περιόδου επαναφοράς (Τ), 50, 100 και 1000 χρόνια). Η προσέγγιση έγινε 

με σύνταξη όμβριων καμπύλων σε συγκεκριμένες θέσεις – σταθμούς και αναγωγή των σημειακών 

δεδομένων σε ύψη επιφανειακής έντασης. Οι όμβριες καμπύλες έγιναν για καταιγίδες διάρκειας 12, 24 και 

48 ωρών, με όρια εμπιστοσύνης στο 80%. Πρόκειται για εκτίμηση που, σύμφωνα και με τους ίδιους τους 

συντάκτες του Σχεδίου, είναι συνολικά πιθανολογική, με σημαντικές αβεβαιότητες που μπορεί να 

επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

- Ο πιθανοτικός χαρακτήρας των μέγιστων βροχοπτώσεων. 

- Η απουσία δεδομένων καταγεγραμμένων παροχών σε μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια και η μη 

δυνατότητα βαθμονόμησης των υδρολογικών μοντέλων στις περισσότερες περιπτώσεις. 

- Η εκτίμηση του αριθμού καμπύλης CN στην εξίσωση των πλημμυρικών απορροών, που είναι ένας 

αριθμός που προκύπτει από τον υδρολογικό τύπο του εδάφους, την κάλυψη της γης και την 

προηγούμενη κατάσταση υγρασίας και σχετίζεται με τον όγκο και την αιχμή της πλημμύρας. 

- Η ακρίβεια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (φυτοκάλυψη, δένδρα, κτίρια) και, 

- Η εκτίμηση του συντελεστή Manning. 

Πιθανολογική και με αρκετές ασάφειες, δεν μπορεί παρά να είναι και η μελλοντική προσέγγιση του 

πλημμυρικού κινδύνου που κάνουμε στα δύο εξεταζόμενα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5. Για την προσέγγιση 

μας λάβαμε υπόψη τα εξής δεδομένα και κάναμε τις παρακάτω εκτιμήσεις και παραδοχές: 

- Ο σημερινός πλημμυρικός κίνδυνος εκφράζεται από την κατάσταση της τελευταίας 

πεντηκονταετίας, με τα επεισοδιακά συμβάντα και τις συνέπειες τους, όπως συνοπτικά 

αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.3.1. της παρούσας (υφιστάμενη κατάσταση). 

- Ο μελλοντικός κίνδυνος θα είναι αυξημένος και θα εκφράζεται από μία ανάλογη κατάσταση με 

μεγαλύτερης όμως συχνότητας πλημμυρικά συμβάντα, λόγω αύξησης των επεισοδίων με εντάσεις 
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βροχοπτώσεων που θα υπερβαίνουν το όριο πέραν του οποίου εκδηλώνονται πλημμύρες (Πίνακας 

3-2). 

- Η αύξηση του μελλοντικού κινδύνου θα συναρτάται με το χρόνο και τη βαθμιαία μεταβολή των 

μετεωρολογικών παραμέτρων που θα σχετίζονται με τη βαθμιαία επιβάρυνση που θα προκαλείται 

λόγω εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά μια 

και δεν έχουμε δεδομένα εκτίμησης χρονικού βήματος, μπορεί όμως να συναρτηθεί με τα 

εξεταζόμενα σενάρια, που θα επιφέρουν προφανώς τις μικρότερες (RCP4.5 – ήπιο σενάριο) και τις 

μεγαλύτερες (RCP8.5 – ακραίο σενάριο) επιπτώσεις συγκριτικά με το σήμερα. 

- Δεδομένου ότι, όσο μεγαλύτερη η περίοδος επαναφοράς (Τ) στην όμβρια καμπύλη τόσο 

μεγαλύτερη η ένταση της βροχής και η πλημμυρική απορροή, εκτιμούμε ότι η μεγαλύτερη περίοδος 

αναφοράς υποδηλώνει και αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο που συναρτάται με τη μεγαλύτερη 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και επομένως με το ακραίο, εκ των δύο εξεταζόμενων σεναρίων. Άρα 

οι επιπτώσεις που έχουν εκτιμηθεί στο ΣΔΚΠ για περίοδο επαναφοράς 50 ετών μπορούν να 

αντιστοιχιστούν με τις επιπτώσεις του ήπιου σεναρίου (RCP4.5). Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις που 

έχουν εκτιμηθεί στο ΣΔΚΠ για περίοδο επαναφοράς των 100 ετών μπορούν να αντιστοιχιστούν με 

τις επιπτώσεις του ακραίου σεναρίου (RCP8.5). Αυτό ουσιαστικά προσομοιώνει τη μεταβολή της 

σημερινής κατάστασης στη μορφή που θα λάβει με αυτά τα δύο σενάρια. Στο μεν σενάριο RCP4.5 

σε μία κατάσταση αυξημένης συχνότητας πλημμυρικών συμβάντων σαν αυτά που έχουν εκτιμηθεί 

για Τ=50 έτη, στο δε σενάριο RCP8.5 σε μία κατάσταση αυξημένης συχνότητας πλημμυρικών 

συμβάντων σαν αυτά που έχουν εκτιμηθεί για Τ=100 έτη. 

- Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη αντιστοίχιση δεν βασίζεται στο χρονική 

διάρκεια του (Τ), αλλά στην αύξηση των έντασης βροχόπτωσης και πλημμυρικής απορροής και 

επομένως, στις επιπτώσεις που υποδηλώνει κάθε τιμή (Τ), σε συνδυασμό με την επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας που εκφράζει το κάθε σενάριο. 

- Η θέση που διατυπώνεται στο ΣΔΚΠ σύμφωνα με την οποία η επίδραση της κλιματικής αλλαγής 

προσεγγίζεται μέσω του σεναρίου χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=1000 έτη) δεν μας βρίσκει 

σύμφωνους. Μια τέτοια προσέγγιση αντιστοιχίζει τις επιπτώσεις με κλιματολογικές μεταβολές 

πολύ μεγάλης περιόδου, στη διάρκεια της οποίας είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλες 

διαφοροποιήσεις όπως, μεταβολές των τροχιακών παραμέτρων της γης, γεωλογικές διεργασίες κ.α. 

Άλλωστε και οι συντάκτες του Σχεδίου Διαχείρισης διατυπώνουν την παραπάνω θέση μόνο ως βάση 

εξέτασης του θέματος στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου, με την ανάπτυξη κατάλληλης 

μεθοδολογίας 

Η προσέγγιση του μελλοντικού κινδύνου που έγινε με τη συγκεκριμένη αντιστοίχιση κρίθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και παρουσιάζεται στη συνέχεια στα κεφάλαια 4.3 και 5.3 της 

παρούσας. Στηρίζεται στις κατακλυζόμενες εκτάσεις, στις πληττόμενες υποδομές και άλλα στοιχεία του 

περιβάλλοντος (δείκτες) στις δύο περιπτώσεις πλημμυρικού κινδύνου: Τ50 (RCP4.5 – ήπιο σενάριο) και 

Τ100 (RCP8.5 – ακραίο σενάριο).  

Επισημαίνουμε βέβαια ότι η προσέγγιση μας αυτή έχει αδυναμίες, αφενός μεν λόγω των αστάθμητων 

παραγόντων και των πολλών εκτιμήσεων και παραδοχών και αφετέρου, επειδή τα αναφερόμενα στοιχεία 

που πλήττονται (πλην της κατακλυζόμενης έκτασης) έχουν ως επί το πλείστον αναφορά στο σήμερα. Παρά 

τις σημαντικές όμως αδυναμίες της θεωρούμε ότι μέσω αυτής, προσεγγίστηκε επαρκώς η τάξη μεγέθους 
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του μελλοντικού κινδύνου, που είναι και ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας, προκειμένου να 

εκτιμηθεί η αναγκαιότητα λήψης μέτρων αποτροπής ή/και προσαρμογής.  
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4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

4.1 Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του μελλοντικού κινδύνου 

διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων με τους δύο τρόπους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.5.2. Ο ένας 

μέσω των δημοσιευμένων δεδομένων της Έκθεσης Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος 

και ο άλλος, με τη σύνταξη νέων, επικαιροποιημένων ισοζυγίων για τα υδατικά αποθέματα της Περιφέρειας 

Αττικής, που έγινε στα πλαίσια της παρούσας. 

α) Υδατικά αποθέματα με βάση την αξιολόγηση των ισοζυγίων υδατικών πόρων της έκθεσης της Τραπέζης 

της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή [6]. 

Τα δημοσιευμένα ισοζύγια στην Έκθεση Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής για την Ελλάδα, έχουν συνταχθεί για 

δύο μελλοντικές περιόδους με βάση σενάρια μελλοντικών εκπομπών που σήμερα έχουν καταργηθεί. Για 

την αξιολόγηση των ισοζυγίων αυτών είναι αναγκαία η αντιστοίχιση μεταξύ των καταργημένων αυτών 

σεναρίων (σενάρια πρώτης γενιάς) και των σεναρίων νέας γενιάς που έχουν τεθεί σε ισχύ από την IPCC 

μετά το 2013. Η αντιστοίχιση που δίνουμε βασίστηκε στις προβλέψεις των σεναρίων και σε βιβλιογραφικά 

στοιχεία.  

Το σενάριο πρώτης γενιάς Α2 προβλέπει μέτρια αύξηση του μέσου παγκόσμιου κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση ενέργειας, ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, αργή 

και τμηματική τεχνολογική ανάπτυξη, μέτριες έως μεγάλες αλλαγές στις χρήσεις γης και ραγδαία αύξηση 

της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα η οποία θα φτάσει τα 850 ppm το 2100. Είναι ουσιαστικά ένα 

ακραίο σενάριο και αντίστοιχο του από τα σενάρια νέας γενιάς είναι το σενάριο RCP8.5, που προβλέπει 

συνεχή αύξηση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων έως και το τέλος του αιώνα. 

Τα σενάρια πρώτης γενιάς που χαρακτηρίζονται ως Α1 είναι ουσιαστικά σενάρια μεσαίας επιβάρυνσης. 

Πρόκειται για τρία επιμέρους σενάρια που όλα προβλέπουν γρήγορη οικονομική ανάπτυξη έως το 2050 με 

παγκόσμια σύγκλιση και ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών, διαφοροποιούνται δε όσον αφορά τη 

χρήση ορυκτών (σενάριο A1FI) και μη ορυκτών πηγών ενέργειας (σενάριο A1T), καθώς και την 

ισορροπημένη χρήση όλων των μορφών ενέργειας (σενάριο A1B). Εκτιμούμε ότι στα σενάρια Α1 μπορεί να 

αντιστοιχιστεί το σενάριο νέας γενιάς RCP4.5, που είναι και αυτό ένα μεσαίο σενάριο. 

Το σενάριο πρώτης γενιάς Β2 είναι ένα σενάριο μικρότερης παγκόσμιας σύγκλισης, με φιλική όμως προς το 

περιβάλλον ανάπτυξη και δεν εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσας. 

Για περισσότερη συζήτηση στο θέμα της αντιστοίχισης των πρώτων και των νέων σεναρίων μελλοντικών 

εκπομπών της IPCC, παραπέμπουμε στη σημαντική εργασία ‘‘Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην 

Ανάπτυξη’’, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 από την ερευνητική ομάδα του Ανεξάρτητου, μη 

Κερδοσκοπικού Ερευνητικού Οργανισμού ‘‘ΔιαΝΕΟσις’’ [23]. 

Για την ποσοτικοποίηση της μεταβολής των υδατικών πόρων με τον πρώτο τρόπο υπολογισμού, δίδονται 

στη συνέχεια οι Πίνακες 4-1 και 4-2, οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα της παραπάνω Έκθεσης 

της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι Πίνακες περιέχουν τις ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές του Υδατικού 
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Δυναμικού της κλιματικής ζώνης CEG (Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας), στα δύο σενάρια μελλοντικών 

εκπομπών RCP4.5 και RCP8.5 και σε δύο μελλοντικές περιόδους. Επισημαίνεται ότι η κλιματική ζώνη CEG 

περιλαμβάνει τα υδατικά διαμερίσματα Αττικής (ΥΔ6), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ7) και Θεσσαλίας 

(ΥΔ8), τα οποία παρουσιάζουν τα ίδια κλιματικά και γεωγραφικά κριτήρια (ομβροσκίαση, βαθμίδες 

θερμοκρασίας, τοπογραφία κ.α). 

Οι υδατικοί όγκοι για την περίοδο αναφοράς δίδονται στην Έκθεση χωριστά για κάθε υδατικό διαμέρισμα, 

ενώ για τις μελλοντικές περιόδους οι όγκοι δίδονται μόνο στο σύνολο της κλιματικής ζώνης. Οι συγκρίσεις 

που δείχνουν τη μελλοντική μείωση όγκων νερού και υδατικού δυναμικού γίνονται στο σύνολο της 

κλιματικής ζώνης και προφανώς ισχύουν σε όλη την έκταση της, επομένως ποσοστιαία και στην Περιφέρεια 

Αττικής. Τα στοιχεία αναφοράς του εγγύς μέλλοντος αντιστοιχίζονται στην περίοδο 2050 και του μακρινού 

στην περίοδο 2100. 

Πίνακας 4-1 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές του Υδατικού Δυναμικού για το σενάριο 
μελλοντικών εκπομπών RCP4.5, (από επεξεργασία δεδομένων του σεναρίου Α1Β της Έκθεσης της 

Τραπέζης της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή, 2011). Όγκοι σε hm3 

Υδατικό Διαμέρισμα 
Όγκος 
νερού 

(V) 

Πραγματική 
εξατμισιδιαπνοή 

(Etr) 

Επιφανειακή 
απορροή 

(R) 
Κατείσδυση 

(I) 

Υδατικό 
δυναμικό 

(I + R) 

 Περίοδος αναφοράς (2007) 

Αττικής (ΥΔ6) 1642 1150   492 

Ανατ. Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ7) 9516 5257   4259 

Θεσσαλίας (ΥΔ8) 10434 6260   4174 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 21592 12667   8925 

      

 Eγγύς μέλλον (2021-2050 ) 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 13687,5 10638,8 1200,78 1847,9 3048,68 

μείωση σε σχέση με περίοδο 
αναφοράς κατά 37% 

 
66% 

      

 Mακρινό μέλλον 2071-2100 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 12014,4 9854,1 538,21 1622 2160,3 

μείωση σε σχέση με περίοδο 
αναφοράς κατά 44% 

 
76% 
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Πίνακας 4-2 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές του Υδατικού Δυναμικού για το σενάριο 
μελλοντικών εκπομπών RCP8.5, (από επεξεργασία δεδομένων του σεναρίου Α2 της Έκθεσης της 

Τραπέζης της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή, 2011). Όγκοι σε hm3 

Υδατικό Διαμέρισμα 
Όγκος 
νερού 

(V) 

Πραγματική 
εξατμισιδιαπνοή 

(Etr) 

Επιφανειακή 
απορροή 

(R) 
Κατείσδυση 

(I) 

Υδατικό 
δυναμικό 

(I + R) 

 Περίοδος αναφοράς (2007) 

Αττικής (ΥΔ6) 1642 1150   492 

Ανατ. Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ7) 9516 5257   4259 

Θεσσαλίας (ΥΔ8) 10434 6260   4174 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 21592 12667   8925 

      

 Eγγύς μέλλον (2021-2050 ) 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 12602.3 11401.4 -500.23 1701.4 1200.9 

μείωση σε σχέση με περίοδο 
αναφοράς κατά 42% 

 
87% 

      

 Mακρινό μέλλον 2071-2100 

(6,7,8), Κλιματική ζώνη CEG 11395.3 11342.7 -1485.86 1538.5 52.6 

μείωση σε σχέση με περίοδο 
αναφοράς κατά 47% 

 
99% 

Από τα στοιχεία των Πινάκων 4-1 και 4-2 προκύπτει η πολύ μεγάλη μείωση λόγω της κλιματικής αλλαγής 

τόσο του όγκου νερού που θα πέφτει στην επιφάνεια του εδάφους, όσο και του προκύπτοντος υδατικού 

δυναμικού. Τα ποσοστά μείωσης προέκυψαν ιδιαίτερα μεγάλα και στο ακραίο σενάριο σοκαριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα: Με το μεσαίο σενάριο RCP4.5 η μείωση του υδατικού δυναμικού είναι 66% για το 2050 και 

76% για το 2080. Με το ακραίο σενάριο RCP8.5 η μείωση του υδατικού δυναμικού θα είναι 87% για το 2050 

και 99% για το 2080. Ουσιαστικά στο ακραίο σενάριο προκύπτει σχεδόν εξάντληση του υδατικού 

δυναμικού. Αυτή η εφιαλτική μείωση υδατικού δυναμικού του ακραίου σεναρίου μαθηματικά προκύπτει 

λόγω της αρνητικής απορροής (έλλειμμα απορροής) και της μεγάλης αύξησης της εξατμισιδιαπνοής, η 

οποία αριθμητικά προσεγγίζει την προσφορά νερού από τις βροχοπτώσεις, όπως υπολογίζονται στην 

έκθεση. 

Ανάλογα με την Αττική, ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά μειώσεων του υδατικού δυναμικού υπολογίζονται στη 

Έκθεση και για τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το σενάριο Α2 (RCP8.5), 

υπολογίζουν μείωση του υδατικού δυναμικού κατά 54% στο σύνολο της χώρας, στο οποίο φυσικά 

περιλαμβάνονται και οι πλέον βροχοφόρες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Τα σημαντικά επομένως 

ποσοστά μειώσεων της Αττικής, σε αυτό το πλαίσιο δεν ξενίζουν ιδιαίτερα, λαμβανομένου υπόψη ότι η 

κλιματική ζώνη CEG (Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας) που ανήκει η Αττική, βρίσκεται στην πλέον άνυδρη 

περιοχή του ελλαδικού χώρου. 

Σε κάθε περίπτωση όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν προσεγγίζουν κατά την άποψη μας την 

πραγματικότητα, τόσο από την άποψη των δεδομένων και των παραδοχών από τα οποία προέκυψαν 

(βλέπε και προηγούμενα κεφάλαιο 3.5.1), όσο και από την άποψη της φυσικής έννοιας που εκφράζουν. Το 

πρόβλημα φαίνεται ότι ξεκινά ήδη από την περίοδο αναφοράς, με την εκτίμηση ότι κατείσδυση + 

επιφανειακή απορροή αποτελούν το 30% της ολικής βροχόπτωσης. Η εκτίμηση αυτή είναι σε δυσαρμονία: 
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i. Με την κάλυψη και τις χρήσεις γης στην περιοχή της Αττικής, οι σημαντικότερες πεδινές και όχι 

μόνο, εκτάσεις της οποίας είναι καλυμμένες με αδρανή υλικά που ευνοούν την επιφανειακή 

απορροή σε βάρος της κατείσδυσης και της εξατμισοδιαπνοής. Άλλωστε και η φυτική κάλυψη στην 

Περιφέρεια Αττικής δεν είναι εκτεταμένη που θα δικαιολογούσε τόσο μεγάλα ποσοστά 

εξατμισοδιαπνοής σε βάρος των άλλων δύο συνιστωσών της συνολικής ροής. 

ii. Με τους αξιόλογους υδατικούς όγκους που τεκμαίρονται από τις αυξημένες χειμαρρικές και 

πλημμυρικές απορροές που είναι όλο και συχνότερες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. 

iii. Με τις σημαντικές υδροαποθεματικές ζώνες καρστικού υπόγειου νερού που αναπτύσσονται 

βεβαιωμένα στους ορεινούς όγκους της Αττικής (πηγές Αγίων Αποστόλων Καλάμου κ.α.). 

Επομένως, τα συγκεκριμένα ισοζύγια δεν μπορούν να γίνουν δεκτά παρά μόνον ως ένδειξη ότι θα υπάρξει 

στο μέλλον μια αξιοσημείωτη μεταβολή στα υδατικά αποθέματα, δηλαδή στη διαθεσιμότητα των υδατικών 

πόρων. Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συνεκτιμήσουμε και συμπεριλάβουμε τα ισοζύγια αυτά 

στη μελέτη μας, επειδή προέρχονται από τη μοναδική μέχρι σήμερα προσπάθεια πρόβλεψης των 

αποθεμάτων των υδατικών πόρων στο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

β) Υδατικά αποθέματα με βάση νέα υδατικά ισοζύγια που συντάχθηκαν για την περιοχή της Περιφέρειας 

Αττικής στα πλαίσια της παρούσας. 

Από την παραπάνω αξιολόγηση προέκυψε η αναγκαιότητα σύνταξης νέων υδατικών ισοζυγίων με σκοπό 

μια πιο αξιόπιστη προσέγγιση στην πραγματικότητα. Στα νέα ισοζύγια που συντάξαμε έχουν συνεκτιμηθεί: 

αφενός μεν οι μεταβολές των μετεωρολογικών παραμέτρων που προέκυψαν στα πλαίσια εργασιών της 

παρούσας μελέτης (Παραδοτέο 5) και αφετέρου, επικαιροποιημένα δεδομένα και ασφαλέστερες 

υδρογεωλογικές εκτιμήσεις και παραδοχές, με βάση τη γνώση που έχει αποκτηθεί από την πληθώρα 

μελετητικών εργασιών μετά το 2011, όταν δημοσιεύθηκε η έκθεση κλιματικής αλλαγής της Τραπέζης της 

Ελλάδος. 

Η ανάγκη συμβατότητας των προς σύγκριση αποτελεσμάτων για την εξαγωγή της μεταβολής του κινδύνου, 

επέβαλε τον εκ νέου υπολογισμό και των αποθεμάτων για την κλιματική περίοδο αναφοράς, που σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές, είναι η περίοδος 1981-2000. 

Για τη σύνταξη των ισοζυγίων χρησιμοποιήσαμε μετεωρολογικά στοιχεία πρόβλεψης, καθώς και δεδομένα 

από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ε.Μ.Υ., που προέρχονται από μεγάλης διάρκειας χρονοσειρές. Οι 

Πίνακες 4-3 και 4-4 δίδουν στη συνέχεια τα πλέον πρόσφατα στοιχεία βροχόπτωσης και θερμοκρασίας, σε 

τρεις μετεωρολογικούς σταθμούς της Ε.Μ.Υ. στην Αττική. 

  



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  87 

Πίνακας 4-3 Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm) στην Αττική, από κλιματικά δεδομένα τριών 
μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ 

Μήνας Ελληνικό Νέα Φιλαδέλφεια Τατόϊ 

Ιανουάριος 48,3 56,9 69,2 

Φεβρουάριος 40,9 46,7 48,6 

Μάρτιος 39,7 40,7 51,1 

Απρίλιος 26,0 30,8 26,2 

Μάϊος 15,2 22,7 20,4 

Ιούνιος 5,6 10,6 9,8 

Ιούλιος 5,2 5,8 10,0 

Αύγουστος 7,0 6,0 6,0 

Σεπτέμβριος 9,6 13,9 17,6 

Οκτώβριος 47,8 52,6 47,6 

Νοέμβριος 55,4 58,3 60,2 

Δεκέμβριος 64,1 69,1 83,9 

ΕΤΟΣ 364,8 414,1 450,6 

 

Πίνακας 4-4 Μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα (0C) στην Αττική, από κλιματικά δεδομένα τριών 
μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ 

Μήνας Ελληνικό Νέα Φιλαδέλφεια Τατόϊ 

Ιανουάριος 10,3 8,7 7,3 

Φεβρουάριος 10,6 9,3 7,8 

Μάρτιος 12,3 11,2 9,9 

Απρίλιος 15,9 15,3 14,2 

Μάϊος 20,7 20,7 19,6 

Ιούνιος 25,2 25,6 24,6 

Ιούλιος 28,0 28,0 26,9 

Αύγουστος 27,8 27,4 26,3 

Σεπτέμβριος 24,2 23,3 22,1 

Οκτώβριος 19,5 18,1 17,0 

Νοέμβριος 15,4 13,7 12,4 

Δεκέμβριος 12,0 10,3 8,9 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 18,5 17,6 16,4 

Πέραν αυτών, οι κλιματολόγοι της ομάδας μας προχώρησαν σε αναλυτική πρόβλεψη μεταβολής της 

βροχόπτωσης για τα δύο εξεταζόμενα σενάρια μελλοντικών εκπομπών στους ίδιους σταθμούς, η οποία 

δίδεται στη συνέχεια στον Πίνακα 4-5. Τα στοιχεία του Πίνακα 4-5 προέκυψαν από την επίλυση αναλυτικού 

προγνωστικού μετεωρολογικού μοντέλου με δυνατότητα προσέγγισης 1000 x 1000 m. 
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Πίνακας 4-5 Μέση ετήσια βροχόπτωση (mm) για την κλιματική περίοδο αναφοράς και ποσοστό 
μεταβολής της (%), στα δύο σενάρια μελλοντικών εκπομπών RCP4.5 και RCP8.5, σε τρεις 

μετεωρολογικούς σταθμούς της Αττικής 

Θέση 
μετεωρολογικού 
σταθμού Ε.Μ.Υ. 

Μέση ετήσια 
βροχόπτωση 

(mm), περιόδου 
αναφοράς 

(1981-2000) 

Σενάριο μελλοντικών 
εκπομπών RCP4.5 

Σενάριο μελλοντικών 
εκπομπών RCP8.5 

  2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Ελληνικό 321,60 -7.541688 -12.78735 -13.98824 -31.63707 

Νέα Φιλαδέλφεια 401,04 -3.498515 -10.28232 -12.40241 -29.06821 

Τατόϊ 563,04 -4.666488 -13.51918 -13.17055 -32.00425 

Οι τρεις αυτοί σταθμοί χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της επίδρασης των μορφολογικών 

ιδιαιτεροτήτων της περιοχής της Περιφέρειας στον κύκλο του νερού. Έτσι με τα δεδομένα του σταθμού 

Ελληνικού έγιναν οι υπολογισμοί για την παράκτια και νότια περιοχή της Αττικής, του σταθμού Νέας 

Φιλαδέλφειας για το Λεκανοπέδιο και μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής και τέλος του σταθμού Τατοϊου, 

για τη βόρεια Αττική και την ορεινή της ζώνη.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για τα δεδομένα και τις παραδοχές σύνταξης των ισοζυγίων, 

ενώ τα αποτελέσματα δίδονται αμέσως μετά στον Πίνακα 4-6. 

Η έκταση της περιοχής υπολογισμού των αποθεμάτων προκύπτει από την άθροιση των εκτάσεων των 

επιμέρους ΥΥΣ ηπειρωτικής και νησιωτικών περιοχών τη Περιφέρειας, όπως δίδονται στους Πίνακες 1-4 και 

1-5 της παρούσας, με την αφαίρεση των ΥΥΣ που διοικητικά ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η 

συνολική έκταση για τους υπολογισμούς ανέρχεται σε 3.270 km2, πολύ κοντά στην τιμή των υπολογισμών 

της έκθεσης της ΤτΕ (3.207 km2). 

Η εξατμισοδιαπνοή αποτελεί, κατά γενική εκτίμηση, τη σημαντικότερη απώλεια μετεωρικού νερού, αφού 

ουσιαστικά είναι νερό που επιστρέφει στην ατμόσφαιρα και δεν προστίθεται στο υδατικό δυναμικό. Τα 

ποσοστά όμως του συνολικού όγκου του μετεωρικού νερού που αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με την Έκθεση 

της ΤτΕ (Πίνακες 4-1 και 4-2), είναι κατά την άποψη μας υπερβολικά ως ακραία. Σχετικά αναφερθήκαμε και 

προηγούμενα, στην Έκθεση αυτή υπολογίζουν την εξατμισοδιαπνοή στο 70% για την περίοδο αναφοράς και 

φθάνει στις προβλέψεις μεταξύ 77% και 99%. Με τέτοια ποσοστά όμως υποεκτιμώνται επιφανειακή 

απορροή και κατείσδυση που στην Αττική δεν είναι αμελητέες, όπως καταδεικνύεται από διάφορα 

στοιχεία. Η μεν απορροή δηλώνεται από τις έντονες χειμαρρικές και πλημμυρικές απορροές που 

καταγράφονται όλο και συχνότερα στην Αττική, η δε κατείσδυση από πληθώρα μελετών που συμπεραίνουν 

για σημαντικούς υπόγειους υδατικούς όγκους, κατά κύριο λόγο στα εκτεταμένης ανάπτυξης καρστικά 

πετρώματα της Περιφέρειας Αττικής (Μαυροσουβάλα, πηγές Καλάμου κ.α). Εκτιμούμε επομένως ότι, τόσο 

σήμερα όσο και μελλοντικά, η εξατμισοδιαπνοή συνιστά αρκετά μικρότερο μέρος του συνολικού 

μετεωρικού νερού. 

Η εξατμισοδιαπνοή αναμένεται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής, αρχικά από την 

αύξηση της θερμοκρασίας αέρα. Για μία αρχική προσέγγιση των μελλοντικών τιμών της χρησιμοποιήσαμε 

τους εμπειρικούς μαθηματικούς τύπους των Turc και Coutagne, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

περιοχή μας. Αν και πληρούνται οι συνθήκες εφαρμογής των τύπων αυτών, τα αποτελέσματα που 
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προέκυψαν κινήθηκαν σε υψηλά, μη αποδεκτά επίπεδα τιμών. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε τελικά η 

προσαρμογή των τιμών της εξατμισοδιαπνοής προς τα κάτω, συνεκτιμώντας τα αξιόλογα ποσοστά 

κατείσδυσης και επιφανειακής απορροής που πιστεύουμε ότι ισχύουν στην Αττική. 

Η κατείσδυση αφορά σημαντικούς όγκους νερού. Οι εκτεταμένες επιφάνειες καρστικών πετρωμάτων στα 

ορεινά της Περιφέρειας και ειδικά σε Πάρνηθα, Πατέρα και Αιγάλεω, έχουν τη δυνατότητα άμεσης 

απορρόφησης ακόμα και το 50% του μετεωρικού νερού. Βέβαια, στους υπόλοιπους ορεινούς όγκους της 

Αττικής (Πεντέλη, βουνά Βαρνάβα-Γραμματικού, Υμηττός, βουνά Λαυρεωτικής), τα ανθρακικά πετρώματα 

έχουν σαφώς υποδεέστερα ποσοστά κατείσδυσης, ενώ υπάρχουν και οι εκτάσεις με μικρής περατότητας 

γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως και αυτές που είναι καλυμμένες από αδρανή υλικά. Συνολικά όμως η 

κατείσδυση αποτελεί αξιόλογη παράμετρο του υδατικού ισοζυγίου και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 

ιδιαίτερα σημαντικού υδατικού δυναμικού (βλέπε και κεφάλαιο 1.3.1). 

Η κατείσδυση αναμένεται ότι θα μειωθεί στο μέλλον λόγω, αύξησης της θερμοκρασίας, μείωσης των 

χιονοπτώσεων και αύξησης της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων, γεγονότα που θα οδηγήσουν σε 

απώλεια νερού το οποίο, ενώ θα μπορούσε να διηθηθεί σε βάθος, τελικά θα χάνεται επιφανειακά. Όμως η 

κατείσδυση θα παραμένει ενεργή και η μείωση της εκτιμάται σε βαθμό που θα είναι εφικτή η διατήρηση 

ενός αξιόλογου όγκου υπόγειου υδατικού δυναμικού, κατεύθυνση στην οποία συντείνει και η γεωλογική 

δομή της περιοχής της Περιφέρειας. 

Σημαντικούς υδατικούς όγκους εκτιμάται ότι αφορά και η επιφανειακή απορροή, τόσο σήμερα, όσο και 

πολύ περισσότερο στο μέλλον. Οι εκτεταμένες δομημένες εκτάσεις και γενικά εκτάσεις καλυμμένες από 

αδρανή υλικά, διευκολύνουν την ταχεία επιφανειακή απορροή του μετεωρικού νερού, σε πολλές 

περιπτώσεις σε βάρος ακόμα και της εξατμισοδιαπνοής. Οι συνθήκες αυτές εκτιμάται ότι θα 

ενδυναμωθούν στο εξεταζόμενο μέλλον, αφού αναμένονται συχνότερα επεισόδια βροχής με αυξημένη 

ένταση και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η παράμετρος επομένως της επιφανειακής απορροής στα ισοζύγια 

που συντάξαμε θα είναι αυξημένη στο μέλλον, τόσο με το χρόνο, όσο και με το εξεταζόμενο σενάριο. Το 

σενάριο μελλοντικών εκπομπών RCP8.5 εκτιμήθηκε ότι θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες απώλειες 

νερού μέσω απορροής. Για το χρονικό βήμα των μεταβολών των μετεωρολογικών παραμέτρων (2050, 

2100) η μεταβολή έγινε αναλογικά. Τα αποτελέσματα των νέων ισοζυγίων δίδονται στη συνέχεια στον 

Πίνακα 4-6 
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Πίνακας 4-6 Υδατικά Ισοζύγια για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, περιόδου αναφοράς και 
μελλοντικών προβλέψεων (όγκοι νερού σε υπερετήσια βάση, σε hm3 και ποσοστιαία μεταβολή) 

Παράμετρος 
Περιόδου 
αναφοράς 

(1981-2000) 

Σενάριο μελλοντικών 
εκπομπών RCP4.5 

Σενάριο μελλοντικών 
εκπομπών RCP8.5 

  2050 2100 2050 2100 

Ετήσιος όγκος μετεωρικού 
νερού 

1442,00 1369,30 1261,32 1239,36 992,43 

Ετήσιος όγκος νερού 
εξατμισοδιαπνοής (Ετ) 

836,36 862,66 807,24 805,58 674,86 

Ετήσιος όγκος νερού 
κατείσδυσης (Ι) 

389,34 273,86 227,04 185,90 99,24 

Ετήσιος όγκος νερού 
επιφανειακής απορροής (R) 

216,30 232,78 227,04 247,87 218,34 

Ετήσιο Υδατικό δυναμικό 
(I+R) 

605,64 506,64 454,07 433,78 317,58 

Ποσοστό Υδατικού 
Δυναμικού (%), σε σχέση με 

περίοδο αναφοράς 
100,00 83,65 74,97 71,62 52,44 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4-6, τα αποθέματα των υδατικών πόρων θα μειωθούν στο μέλλον 

λόγω κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής, σε ποσοστά που κυμαίνονται ανάλογα με το σενάριο 

και το χρονικό βήμα. Η μεγαλύτερη μείωση θα υπάρξει όπως αναμένονταν το 2100 με το σενάριο RCP8.5, 

αλλά και για το μεσαίο σενάριο οι μειώσεις δεν είναι αμελητέες. Η μείωση κατά 25% περίπου που 

προκύπτει την ίδια περίοδο με το σενάριο RCP4.5, υποδηλώνει την απώλεια υδατικού όγκου της τάξης των 

150 hm3 σε υπερετήσια βάση, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι υδατικός όγκος μεγαλύτερος από το 

άθροισμα της σημερινής ζήτησης νερού για αγροτική και βιομηχανική χρήση (βλέπε κεφάλαιο 4.2) και λίγο 

πάνω από το 35% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης νερού από την ΕΥΔΑΠ της 9ετίας 2010-2018 (Πίνακας 3-

1). Η μεταβολή επομένως θα είναι σημαντική και το μέγεθος της δίδεται στη συνέχεια στον Πίνακα 4-7 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της ποσοτικοποίησης εκτιμάται ως ‘‘Μέσο’’, δεδομένου ότι οι υπολογισμοί 

ισοζυγίου που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν από τις συνήθεις εκτιμητικές και αποδεκτές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στις υδρολογικές και υδρογεωλογικές μελέτες. 

Πίνακας 4-7 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 
μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής 

Μεταβλητή 
(δείκτης) 

Επίπεδο 
Εμπιστοσύνης 

RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) RCP8.5 (ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

Υδατικό 
Δυναμικό 

 
(Μ) 

 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

Από τον Πίνακα 4-7 προκύπτει ότι με υπολογισμούς μέσου επιπέδου εμπιστοσύνης θα υπάρξουν Υψηλού 

επιπέδου Αρνητικές επιπτώσεις (συνέπειες) από την κλιματική αλλαγή στη διαθεσιμότητα των υδατικών 

πόρων. 
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4.2 Ζήτηση υδατικών πόρων 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον παράγοντα ενεργοποίησης των μεταβολών στη ζήτηση υδατικών πόρων 

μέσω διαφοροποίησης αρκετών επιμέρους κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων (επιδράσεων), όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.5.2 της παρούσας. Για το λόγο αυτό η ποσοτικοποίηση μεταβολών 

στη ζήτηση υδατικών πόρων μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής παραλείπει σημαντικές παραμέτρους του 

προβλήματος, αυτές της ισχυρής επίδρασης που έχει στη ζήτηση το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό 

γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι δεν είναι σωστή η αξιολόγηση της ζήτησης στο μέλλον μόνο με 

την προβολή της πληθυσμιακής μεταβολής, αφού πρέπει να συνεκτιμηθεί η (δεδομένη) μεταβολή της 

ειδικής κατανάλωσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν, αλλά και άλλες μεταβολές όπως π.χ. 

αλλαγές στην καλλιεργητική πρακτική. Η ποσοτικοποίηση επομένως των μεταβολών στη ζήτηση υδατικών 

πόρων συζητείται, σύμφωνα και με τη μεθοδολογία, στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ποσοτικοποίηση και τις προϋποθέσεις 

αξιολόγησης τους. 

Για την ποσοτικοποίηση των μεταβολών του μεγαλύτερου μέρους της ζήτησης νερού στην Αττική, δηλαδή 

της ζήτησης που καλύπτεται από την ΕΥΔΑΠ, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα των υποστηρικτικών κειμένων 

της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης της ΛΑΠ Αττικής. Για τα δεδομένα αυτά επισημαίνουμε: 

- Στις συνολικές ανάγκες νερού που υπολογίζονται στο υποστηρικτικό κείμενο ανάλυσης 

ανθρωπογενών πιέσεων της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Αττικής (ΥΔ06) περιλαμβάνονται οι 

περιοχές Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων οι οποίες είναι εκτός των ορίων της Περιφέρειας, ενώ 

δεν περιλαμβάνονται οι ανάγκες των νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας (πλην της Σαλαμίνας). 

- Η αναντιστοιχία αυτή της περιοχής αναφοράς των δεδομένων με τα διοικητικά όρια της 

Περιφέρειας Αττικής είναι μικρή δεδομένου ότι αναφέρεται κοντά στο 1% των συνολικών αναγκών. 

- Τα δεδομένα του ΣΔΛΑΠ ΥΔ06 είναι τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα ζήτησης νερού στην 

Περιφέρεια Αττικής και μάλιστα αυξημένου βαθμού αξιοπιστίας. 

- Η μικρή αναντιστοιχία που προαναφέρθηκε δεν εκτιμούμε ότι αποτελεί πρόβλημα δεδομένου ότι 

δεν εκπονούμε τεχνική μελέτη, αλλά εκτίμηση μεταβολής του τρέχοντος κινδύνου στο μέλλον. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, που είναι του έτους 2011 και λήφθηκαν ως κλιματική περίοδος 

αναφοράς, ο συνολικός όγκος νερού υδροδότησης που παρέχει ετήσια η ΕΥΔΑΠ στην Περιφέρεια Αττικής 

είναι 410.789.568 m3, όγκος στον οποίο περιλαμβάνεται το τιμολογούμενο νερό και οι απώλειες. Ο όγκος 

αυτός (ζήτηση) αναφέρεται σε εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό 3.907.688 κατοίκους και αντιστοιχεί σε 105,12 

m3 νερού ανά κάτοικο το έτος, ή 288 lt ανά κάτοικο την ημέρα. Το αποτέλεσμα αυτό έχει προκύψει από 

συγκεκριμένη μεθοδολογία συνεκτιμώντας διανυκτερεύσεις σε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, αλλά 

και σε ξενοδοχεία και χώρους κάμπινγκ (βλέπε σχετικά ιστοσελίδα Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποστηρικτικά κείμενα 1η Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ). 

Η πληθυσμιακή μεταβολή αξιολογήθηκε με βάση τα προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης πληθυσμού της 

Περιφέρειας Αττικής που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 4-8, ο οποίος είναι μεταφορά του Πίνακα 7-7 του 

Παραδοτέου 3 (Κοινωνικοοικονομική ανάλυση χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αττικής και ανάπτυξη 

Σεναρίων κοινωνικοοικονομικής αλλαγής) της παρούσας σύμβασης. 
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Πίνακας 4-8 Προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής (Πίνακας 7-7, 
Παραδοτέου 3 παρούσας σύμβασης) 

Έτος 
Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο 

EUROSTAT) 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

2021 3.679.042 3.830.779 4.118.923 

2050 3.319.673 3.737.042 4.479.911 

2100 2.571.300 3.585.883 5.153.223 

Εάν, όπως εκτιμήθηκε, ο κίνδυνος μείωσης έως εξάντλησης των υδατικών αποθεμάτων και η εφαρμογή των 

κατάλληλων μέτρων οδηγήσουν την κοινωνία σε εφαρμογή ‘‘πράσινων’’ πρακτικών, η ζήτηση υδατικών 

πόρων στο μέλλον θα μειωθεί, εκτίμηση που συναρμόζει και με τις προβλέψεις του σεναρίου εκπομπών 

RCP4.5 (μεσαίο σενάριο, σταθεροποιητικό). Αυτό μας οδήγησε για το συγκεκριμένο σενάριο στην εκτίμηση 

μειωμένης ετήσιας κατανάλωσης ανά άτομο για τη ζήτηση νερού που καλύπτει η ΕΥΔΑΠ, με δύο 

περιπτώσεις ως εξής: 

- Για το έτος 2050: α) μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο κατά 30%, δηλαδή 73,6 m3 

ετήσια κατανάλωση νερού ανά κάτοικο, ή 201,6 lt ανά κάτοικο την ημέρα και, β) μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο κατά 10%, δηλαδή, 94,6 m3 ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο το 

έτος, ή 259,2 lt ανά κάτοικο την ημέρα. Η πρώτη περίπτωση είναι αρκετά αισιόδοξη δεδομένου ότι 

προϋποθέτει σχεδόν καθολική αποδοχή από τους χρήστες της ‘‘πράσινης’’ πρακτικής και 

εκτεταμένη χρήση ανακύκλωσης. Η δεύτερη εκτιμάται ότι είναι πιο κοντά στη μελλοντική 

πραγματικότητα, αφού μπορεί να επιτευχθεί απλά με διπλασιασμό της μέγιστης ετήσιας μείωσης 

που παρατηρήθηκε στην κατανάλωση της ΕΥΔΑΠ της τρέχουσας δεκαετίας (Πίνακας 3-1). 

- Για το έτος 2100 εκτιμήθηκε περαιτέρω μικρή αύξηση συνολικά κατά 5% και για τις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις για τη συνεκτίμηση βελτιώσεων στην τεχνολογία και το επίπεδο ζωής που έχουν 

συνήθως και αυξημένες υδατικές ανάγκες. 

Για το σενάριο εκπομπών RCP8.5 που είναι ακραίο σενάριο συνεχούς αύξησης χωρίς την εφαρμογή 

περιορισμών, λήφθηκε συμβατικά η ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ως εξής: για το 2050 η προερχόμενη 

από την μέση τιμή της τρέχουσας δεκαετίας που είναι (Πίνακας 3-1): 418.877.613/3.907.688 = 107,19, 

προσαυξημένη κατά ένα ποσοστό στρογγυλοποίησης, δηλαδή 110 m3 και για το 2100 περαιτέρω 

προσαύξηση κατά 15% (126,5 m3 ανά κάτοικο το έτος). 

Επισημαίνεται βέβαια ότι οι εκτιμήσεις μεταβολής για το σενάριο εκπομπών RCP8.5 έγιναν μόνο για την 

ποσοτικοποίηση κινδύνου. Το σενάριο αυτό πρακτικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον, αφού τυχόν 

εφαρμογή του οδηγεί πρακτικά σε εξάντληση των διαθέσιμων υδατικών πόρων από τους οποίους 

καλύπτεται η ζήτηση (βλέπε σχετικά και προηγούμενα, κεφάλαια 3.5.2 και 4.1 της παρούσας). 

Η έως τώρα αναφορά αφορά ζήτηση που καλύπτεται από την ΕΥΔΑΠ, με μεταφερόμενους στην Περιφέρεια 

υδατικούς πόρους. Η μεγαλύτερη όμως ζήτηση από υδατικούς πόρους που αναπτύσσονται εντός 

Περιφέρειας Αττικής, είναι η ζήτηση για την κάλυψη της αγροτικής χρήσης. Η αγροτική ζήτηση 

επικεντρώνεται σε καθορισμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως είναι οι λεκάνες Μεσογείων και 

Μεγάρων και σε μικρότερο βαθμό κάποιες περιοχές στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου και η Αίγινα. 

Πρόκειται στο σύνολο του για υπόγειο νερό, το οποίο εξασφαλίζεται με άντλησης υδροληπτικών έργων. 
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Για την ποσοτικοποίηση των μεταβολών της αγροτικής ζήτησης αξιολογήθηκαν, όπως και προηγούμενα, τα 

δεδομένα του Σχεδίου Διαχείρισης ΥΔ06 (1η Αναθεώρηση), που αναφέρονται στην κλιματική περίοδο 

αναφοράς και οι μελλοντικές προβολές έγιναν βάσει των εκτιμήσεων που γίνονται προηγούμενα στο 

κεφάλαιο 3.5.2 της παρούσας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα κλιματική περίοδος αναφοράς είναι το 

έτος 2011, για το οποίο λαμβάνεται άντληση (ζήτηση) υπόγειου νερού στην Περιφέρεια Αττικής 62.262.698 

m3 για γεωργική και 1.864.047 m3 για κτηνοτροφική χρήση, συνολικά 64.126.745 m3. 

Στον παραπάνω υδατικό όγκο έχουμε συμπεριλάβει τις αγροτικές ανάγκες της Αίγινας, που έχει την πιο 

αξιόλογη ζήτηση νερού αγροτικής χρήσης από τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας, ενώ έχουμε αφαιρέσει 

τις αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες των περιοχών Λουτρακίου, Αγίων Θεοδώρων και 

Δερβενοχωρίων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε ότι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσέγγιση της 

ζήτησης νερού αγροτικής χρήσης στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η προβολή στο μέλλον της αγροτικής ζήτησης πόρων βασίζεται στις παρακάτω εκτιμήσεις: 

- Ο συνολικός όγκος (μέγεθος) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο μέλλον θα παραμείνει ο ίδιος και 

πάντως δεν θα μεγεθυνθεί. Η εκτίμηση αυτή είναι σε συναρμογή με την επικρατούσα τάση περί μη 

επέκτασης και μάλλον συρρίκνωσης, του γεωργικού τομέα και την αδυναμία αύξησης των 

αρδευόμενων εκτάσεων. Άλλωστε στην Αττική η γη έχει μεγάλη αξία για αστική και βιομηχανική 

χρήση και η αξία αυτή δεν εκτιμάται ότι θα ανατραπεί στο μέλλον. 

- Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα αυξήσουν πιθανόν την παραγωγή τους, αλλά θα μειώσουν 

σίγουρα τις υδατικές ανάγκες τους όπως εξηγήθηκε εξαντλητικά προηγούμενα στο κεφάλαιο 3.5.2. 

Σε ότι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της μεταβολής, αυτό εκτιμάται ότι θα είναι στο μέλλον μειωμένο σε 

σύγκριση με τη σημερινή κατανάλωση, λόγω των τεράστιων περιθωρίων που υπάρχουν για μείωση των 

απωλειών και της σπατάλης νερού που γίνεται σήμερα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εντελώς 

επιγραμματικά αναφέρουμε: 

- Στο χωράφι, η εφαρμογή στάγδην άρδευσης πέραν των άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων που 

έχει, εξασφαλίζει εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 25% έναντι της άρδευσης με καταιονισμό και 

τουλάχιστον 50% έναντι της άρδευσης με επιφανειακές μεθόδους. 

- Στα συλλογικά δίκτυα, σύμφωνα με την κρίση των ειδικών επιστημόνων του αγροτικού τομέα, οι 

απώλειες νερού προσεγγίζουν ή/και υπερβαίνουν κατά περιπτώσεις ακόμα και το 40% του 

συνολικά προσφερόμενου υδατικού όγκου. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη ότι η εφαρμογή στο μέλλον των ‘‘πράσινων’’ 

καλλιεργητικών πρακτικών δεν μπορεί να είναι καθολική, για την ποσοτικοποίηση της μεταβολής της 

συγκεκριμένης ζήτησης εκτιμήθηκαν για το σενάριο εκπομπών RCP4.5 συντηρητικές τιμές ως εξής: 

- Για το σενάριο εκπομπών RCP4.5: μείωση της κατανάλωσης (ζήτησης) αγροτικού νερού κατά 10% 

για το 2050 και περαιτέρω μείωση κατά 10% για το 2100. 

- Για το σενάριο εκπομπών RCP8.5: εκτιμήθηκε αντίθετα αύξηση της κατανάλωσης (ζήτησης) 

αγροτικού νερού κατά 15% για το 2050, όση η προβλεπόμενη αύξηση αγροτικής παραγωγής 

σύμφωνα με τις προβλέψεις ΟΟΣΑ-FAO (Ετήσιες Εκθέσεις) για τη δεκαετία 2018-2029 και, 

περαιτέρω αύξηση κατά 15% για το 2100. 
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Επισημαίνεται βέβαια ότι, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα για τη ζήτηση του νερού που καλύπτει η 

ΕΥΔΑΠ, οι εκτιμήσεις μεταβολής για το σενάριο εκπομπών RCP8.5 έγιναν μόνο για την ποσοτικοποίηση 

κινδύνου. Το σενάριο αυτό πρακτικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον, αφού τυχόν εφαρμογή του 

οδηγεί πρακτικά σε εξάντληση των διαθέσιμων υδατικών πόρων από τους οποίους καλύπτεται η ζήτηση. 

Τέλος, σχετικά με τους υπόγειους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής που αντλούνται για την 

κάλυψη και αναγκών (ζήτησης) της βιομηχανικής – επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Διαχείρισης ΥΔ06 (1η Αναθεώρηση), ανέρχονται σε 13.165.525 m3, για το έτος της περιόδου αναφοράς 

(2011). Με συνεκτίμηση και των αντλήσεων υπόγειου νερού ύδρευσης (7,21 hm3) που γίνονται από πόρους 

εντός της περιφέρειας (βλέπε και προηγούμενα κεφάλαια 1.3.1 και 3.5.2), ο συγκεκριμένος όγκος 

προσεγγίζει ετήσια τα 20 hm3 νερού. Για τον υδατικό αυτό όγκο που, όπως προηγούμενα, έχει προκύψει 

μετά την αφαίρεση των αναγκών των περιοχών Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων, επιχειρήθηκε να 

διερευνηθεί η μεταβολή του στο μέλλον μέσω της πλέον σχετικής εξαρτημένης μεταβλητής για τη 

συγκεκριμένη χρήση που είναι η οικονομική ανάπτυξη. Η εξάρτηση αυτή όμως δεν είναι τελικά αξιόπιστη 

αφού όλες οι οικονομικές προβλέψεις περιορίζονται στα επόμενα λίγα χρόνια και συχνά αναθεωρούνται 

ή/και ανατρέπονται ακόμα και από έκτακτα γεγονότα, όπως έγινε πρόσφατα με την παγκόσμια υγειονομική 

κρίση. Τελικά για τη μεταβολή αυτή εκτιμήθηκαν συμβατικές ποσοστιαίες αυξήσεις, οι οποίες προέκυψαν 

κατά συνεκτίμηση: 

- της αύξησης της κατανάλωσης υδατικών πόρων που συνοδεύει συνήθως τις αναπτυξιακές 

πρακτικές της οικονομίας, 

- της αναγκαιότητας εξοικονόμησης πόρων (χρήματος και πρώτων υλών), που καθοδηγεί σε μεγάλο 

βαθμό τη λειτουργία των επιχειρήσεων και, 

- του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη ζήτηση αφορά μικρούς συγκριτικά υδατικούς όγκους για τους 

οποίους η τυχόν υπέρ-, ή υπό-εκτίμηση της μεταβολής δεν θα επιδράσει σε σημαντικό βαθμό στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Για τους λόγους αυτούς εκτιμήθηκαν: για το σενάριο RCP4.5 μία αθροιστική αύξηση της συγκεκριμένης 

ζήτησης κατά 10% ως το 2050 και μικρή ακόμα αύξηση 5% στη συνέχεια μέχρι το 2100, για δε το σενάριο 

RCP8.5 αύξηση 20% ως το 2050 και περαιτέρω αύξηση 20% ως το 2100. 

4.3 Ζημιές από πλημμύρες 

Η ποσοτικοποίηση της μεταβολής του κινδύνου έγινε για τα δύο μελλοντικά σενάρια μέσω αξιολόγησης της 

διαφορά των επιπτώσεων που επιφέρουν τα επεισοδιακά συμβάντα υψηλής και μέσης πιθανότητας 

υπέρβασης. Η εκτίμηση έχει απεξαρτηθεί από το χρονικό βήμα του έτους 2050 και αναφέρεται για τη 

μεταβολή του κινδύνου στο τέλος της χρονικής περιόδου (2100) με την εφαρμογή του ενός ή του άλλου 

σεναρίου. Βασίστηκε στις κατακλυζόμενες εκτάσεις και στις πληττόμενες υποδομές και στοιχεία του 

περιβάλλοντος (δείκτες) στις δύο περιπτώσεις πλημμυρικού κινδύνου: Τ50 (RCP4.5 – ήπιο σενάριο) και 

Τ100 (RCP8.5 – ακραίο σενάριο).  

Ο Πίνακες 4-9 ως 4-16 περιέχουν στη συνέχεια τις κατακλυζόμενες εκτάσεις και τα πληττόμενα στοιχεία 

ανθρωπογενούς, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για το 2100, στα δύο κλιματικά σενάρια βάσει της 

αντιστοίχισης που προαναφέρθηκε, στις οκτώ ΖΔΥΚΠ που έχουν προσδιοριστεί από τις σχετικές μελέτες του 
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ΥΠΕΝ. Εποπτική εικόνα των κατακλυζόμενων εκτάσεων στις ζώνες αυτές δίδεται στις Εικόνες 10-1 ως 10-16 

στο κεφάλαιο Προσαρτημάτων (κεφ.10) της παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό τα δεδομένα και τις παραδοχές της εκτίμησης που αναφέρονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 3.5.2 της παρούσας. Προφανώς δεν γνωρίζουμε αν στο μέλλον οι πληττόμενες υποδομές και 

ο πληθυσμός θα είναι ίδια με τα αναφερόμενα στους πίνακες που ακολουθούν, αξιολογούνται όμως ως 

ένδειξη των ζημιών και του πλημμυρικού κινδύνου που αντικατοπτρίζουν. Οι κατακλυζόμενες εκτάσεις 

μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θα απέχουν στο μέλλον από τις αναφερόμενες, το ίδιο ισχύει για τη γεωργική 

γη (κεφάλαιο 3.5.2), αλλά και τις προστατευόμενες περιοχές. 

Πίνακας 4-9 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Λεκάνης 

ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επανα-
φοράς 

(μελλοντικό 
σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομι-

κό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

         

Τ=50 
(RCP4.5) 

13,95 

Είκοσι (20) 
οικισμοί σε 
δεκαέξι (16) 
δήμους ως εξής:  
Άγιος 
Δημήτριος, 
Άγιοι Ανάργυροι 
– Καματερό, 
Αθήνα, 
Αιγάλεω, 
Άλιμος – 
Καλαμάκι, 
Μαρούσι, 
Θρακο-
μακεδόνες – 
Αχαρναί 
Βριλλήσσια, 
Ίλιον, Μοσχάτο 
Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης, Παλαιό 
Φάληρο, 
Περιστέρι, Νέα 
Φιλαδέλφεια – 
Νέα Χαλκηδόνα, 
Ζεφύρι, Άνω 
Λιόσια και 
Χαλάνδρι 

141818 40,55 1,738 

0,01  
 

(τα 0,003 
km2 είναι 
με θερμο-

κήπια) 

Εκπαιδευτικά 
κτίρια, 
αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
σημαντικές 
κρατικές 
δομές (π.χ. 
πυροσβεστική) 
ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις 
υγείας, 
εγκαταστάσεις 
ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ), περιοχή 
νερών 
κολύμβησης 
(Εδέμ 
Φλοίσβος), 
εκπαιδευτικά 
κτίρια, 
σταβλικές 
εγκαταστάσεις 
27 
βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 
(οι 4 IPPC), ένα 
(1) μνημείο 
που δεν 

Όρος 
Πάρνηθα 
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Περίοδος 
επανα-
φοράς 

(μελλοντικό 
σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομι-

κό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

χαρακτη-
ρίζεται 
διεθνούς 
σημασίας 
(UNESCO), ένα 
(1) ΥΥΣ νερού 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
και μία (1) 
υδρευτική 
γεώτρηση, 

Τ=100 
(RCP8.5) 

20,53 

Είκοσι δύο (22) 
οικισμοί σε 
δεκαεπτά (17) 
δήμους ως εξής:  
Άγιος 
Δημήτριος, 
Άγιοι Ανάργυροι 
– Καματερό, 
Αθήνα, 
Αιγάλεω, 
Άλιμος – 
Καλαμάκι, 
Μαρούσι, 
Θρακο-
μακεδόνες – 
Αχαρναί, 
Βριλλήσσια, 
Ίλιον, Μοσχάτο, 
Ταύρος, Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης, 
Παλαιό 
Φάληρο, 
Πειραιάς, 
Περιστέρι, Νέα 
Φιλαδέλφεια – 
Νέα 
Χαλκηδόνα,, 
Ζεφύρι, Άνω 
Λιόσια, 
Χαλάνδρι 

210091 53,50 7,322 

0,01  
 

(τα 0,003 
km2 είναι 
με θερμο-

κήπια) 

Εκπαιδευτικά 
κτίρια, 
αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
σημαντικές 
κρατικές 
δομές (π.χ. 
πυροσβεστική) 
ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις 
υγείας, 
εγκαταστάσεις 
ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ), περιοχή 
νερών 
κολύμβησης 
(Εδέμ 
Φλοίσβος), 
εκπαιδευτικά 
κτίρια, έξι (6) 
σταβλικές 
εγκαταστάσεις 
50 
βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 
(οι 10 IPPC), 
ένα (1) 
μνημείο που 
δεν 
χαρακτηρί-
ζεται διεθνούς 
σημασίας 

Όρος 
Πάρνηθα 
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Περίοδος 
επανα-
φοράς 

(μελλοντικό 
σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομι-

κό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

(UNESCO), ένα 
(1) ΥΥΣ νερού 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
και μία (1) 
υδρευτική 
γεώτρηση, 

Πίνακας 4-10 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Παράκτιων 

περιοχών Βάρης-Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου - GR06RAK0012 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών 
/ δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

1,11 
Αγία 
Μαρίνα, 
Βάρη 

752 2,63  0,12 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή και 
τρεις (3) 
περιοχές 
νερών 
κολύμβησης: 
Αγία Μαρίνα, 
Λομβάρδα και 
Βάρκιζα. 

Όρος 
Υμηττός, 
Αισθητικό 
Δάσος 
Καισαριανής 
και Λίμνη 
Βουλιαγμένης 

Τ=100 
(RCP8.5) 

1,11 
Αγία 
Μαρίνα, 
Βάρη 

810 3,26  0,12 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή και 
τρεις (3) 
περιοχές 
νερών 
κολύμβησης: 
Αγία Μαρίνα, 
Λομβάρδα και 
Βάρκιζα. 

Όρος 
Υμηττός, 
Αισθητικό 
Δάσος 
Καισαριανής 
και Λίμνη 
Βουλιαγμένης 
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Πίνακας 4-11 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο, στη ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών 
Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας - GR06RAK001 (από επεξεργασία δεδομένων ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

2,44 Ανάβυσσος 295 2,27  1,02 
Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή 

Σούνιο, 
Νησίδα 
Πατρόκλου 
και Παράκτια 
θαλάσσια 
ζώνη 

Τ=100 
(RCP8.5) 

3,15 Ανάβυσσος 401 2,71  1,33 
Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή 

Σούνιο, 
Νησίδα 
Πατρόκλου 
και Παράκτια 
θαλάσσια 
ζώνη 

Πίνακας 4-12 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Περιοχής των 

Μεσογείων - GR06RAK003 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωρ-
γικής 
γης 

(km2) 

Άλλες υποδομές 
Προστατευό-

μενες 
περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

6,14 

Λίμνη 
Μαρκόπου-
λου, Καλύβια 
Θορικού 

25 6,09  2,55 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή και 
περιοχή νερών 
κολύμβησης Πλαζ 
Ραφήνας 

 

Τ=100 
(RCP8.5) 

6,77 

Λίμνη 
Μαρκόπου-
λου, Καλύβια 
Θορικού, 
Λεοντάρι 

26 7,05  2,87 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή, δύο (2) 
περιοχές νερών 
κολύμβησης: Πλαζ 
Ραφήνας και 
Άγιος Νικόλαος 
Λαγονήσι και 2 
μνημεία που δεν 
χαρακτηρίζονται 
διεθνούς 
σημασίας 
(UNESCO) 

Βραυρώνα - 
Παράκτια 
θαλάσσια 
Ζώνη 
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Πίνακας 4-13 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Παράκτιας 

πεδινής περιοχής Μαραθώνα-Νέας Μάκρης - GR06RAK007 (από επεξεργασία δεδ/νων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστα-
τευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

5,44 

Άγιος 
Παντελεήμονας, 
Μαραθώνας και 

Νέα Μάκρη 

1880 6,70  

1,89 
τα 0,10 

km2 
θερμο-
κήπια 

σταβλικές 
εγκαταστάσεις 

 

Τ=100 
(RCP8.5) 

9,16 

Άγιος 
Παντελεήμονας, 
Μαραθώνας και 

Νέα Μάκρη 

2350 8,41  

3,83 
τα 0,20 

km2 
θερμο-
κήπια 

σταβλικές 
εγκαταστάσεις 
δύο (2) 
περιοχές νερών 
κολύμβησης: 
Σχινιάς και 
Μαραθώνας 
και 
αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή 

 

Πίνακας 4-14 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης 

λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα - GR06RAK006 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωρ-
γικής 
γης 

(km2) 

Άλλες υποδομές 

Προστα-
τευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

0,79 

Σταθμός 
Αφιδνών, 
Καπανδρίτι, 
Κηφισιά, 
Κρυονέρι 

379 0,56 0,069 0,03 

Δύο (2) 
Βιομηχανικές 
Ζώνες, 1 ΥΥΣ νερού 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης και 
αναπτυ-γμένη 
τουρι-στική 
περιοχή 

 

Τ=100 
(RCP8.5) 

0,88 

Σταθμός 
Αφιδνών, 
Καπανδρίτι, 
Κηφισιά, 
Κρυονέρι 

379 0,79 0,069 0,04 

Δύο (2) 
Βιομηχανικές 
Ζώνες, 1 ΥΥΣ νερού 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης %  
αναπτυ-γμένη 
τουριστική περιοχή 
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Πίνακας 4-15 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης 

Ασπροπύργου - Ελευσίνας - GR06RAK005 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών 
/ δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

1,27 
Μάνδρα 
Ελευσίνα 

163 1,74 0,829 0,06 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή, ΒΙΠΑ 
– ΒΙΟΠΑ, 
Βιομηχανική 
Ζώνη 

 

Τ=100 
(RCP8.5) 

1,71 
Μάνδρα 
Ελευσίνα 

3780 1,42 0,872 0,05 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή, ΒΙΠΑ 
– ΒΙΟΠΑ, 
Βιομηχανική 
Ζώνη,  

 

Πίνακας 4-16 Κατακλυζόμενες εκτάσεις και πληττόμενα στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, ανά Περίοδο Επαναφοράς – Μελλοντικό Σενάριο Εκπομπών, στη ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης 

Μεγάρων – Νέας Περάμου - GR06RAK004 (από επεξεργασία δεδομένων του ΣΔΚΠ ΥΔ06) 

Περίοδος 
επαναφοράς 
(μελλοντικό 

σενάριο) 

Ολική 
κατακλυ-

ζόμενη 
έκταση 
(km2) 

Περιοχές 
οικισμών / 

δήμων 

Δυνητικά 
θιγόμενος 

πληθυσμός 
(κάτοικοι 

2011) 

Οδικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Σιδηρο-
δρομικό 
δίκτυο 
μήκους 

(km) 

Έκταση 
γεωργικής 
γης (km2) 

Άλλες 
υποδομές 

Προστατευό-
μενες 

περιοχές 

Τ=50 
(RCP4.5) 

4,02 

Λάκα 
Καλογήρου, 
Νέα 
Πέραμος 
και 
Μέγαρα 

561 2,12 0,171 1,59 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή, μία 
σταβλικές 
εγκαταστάσεις 
και 
εκπαιδευτικά 
κτίρια 

 

Τ=100 
(RCP8.5) 

4,50 

Λάκα 
Καλογήρου, 
Νέα 
Πέραμος 
και 
Μέγαρα 

589 2,55 0,125 1,95 

Αναπτυγμένη 
τουριστική 
περιοχή, μία 
(σταβλικές 
εγκαταστάσεις, 
εκπαιδευτικά 
κτίρια και η 
ΕΕΛ Μεγάρων 

 

Από τα στοιχεία των Πινάκων 4-9 ως 4-16 και των Εικόνων 10-1 ως 10-16 προκύπτουν τα παρακάτω γενικά 

συμπεράσματα: 
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- Συνολικά κατακλύζονται μεγάλης έκτασης και ζωτικής αξίας περιοχές με πυκνή δόμηση και 

σημαντικές υποδομές (Λεκανοπέδιο, Ελευσίνα), αλλά και με εντατική γεωργική και μεταποιητική 

δραστηριότητα (Μεσόγεια, Μαραθώνας, Μέγαρα) και στα δύο σενάρια. 

- Οι περιοχές αυτές θα πληγούν στο μέλλον με αυξημένη σφοδρότητα που όμως δεν επάγεται 

ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο σεναρίων από άποψη συνεπειών σε κατακλυζόμενες 

εκτάσεις και υποδομές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ήδη διαμορφωμένο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και στη μεγάλη πυκνότητα των καλύψεων του, που οδηγεί προφανώς στον άμεσο 

επηρεασμό του ακόμα και από μικρής έντασης πλημμυρικά συμβάντα. 

- Η σημαντικότητα των πληττόμενων στοιχείων είναι διαφορετική σε κάθε ΖΔΥΚΠ. Θέτοντας ως 

πρώτιστη φροντίδα την αποτροπή απωλειών ανθρώπινης ζωής που ισχύει για όλες τις ζώνες, οι πιο 

σημαντικές ζημιές στην περιοχή του Λεκανοπεδίου θα είναι στις υποδομές, στα Μεσόγεια στην 

αγροτική και βιομηχανική γη, ενώ στην πεδιάδα του Μαραθώνα στην αγροτική γη και την 

προστατευόμενη περιοχή. Για το λόγο αυτό για την αξιολόγηση των επιπτώσεων για την πρόταση 

των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων είναι χρήσιμη να γίνει ξεχωριστά για κάθε ΖΔΥΚΠ. 

Στα πλαίσια αυτά, επισημαίνουμε επιγραμματικά στη συνέχεια, τις σημαντικότερες περιοχές αυξημένου 

πλημμυρικού κινδύνου ανά ΖΔΥΚΠ: 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011 

- Η μητροπολιτική περιοχή Αθήνας και ειδικότερα οι χαμηλές περιοχές της όπως Πλατεία Βάθη, 

Πλατεία Αττικής, οι κεντρικές περιοχές από το Βοτανικό και τον Κεραμεικό μέχρι τον Ταύρο και τον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη, πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Πέτρου Ράλλη, 

Κωνσταντινουπόλεως και οι περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας. 

- Οι περιοχές του Πειραιά κοντά στη Λεωφόρο Θηβών, καθώς και οι χαμηλές περιοχές στις συνοικίες 

Καμίνια και Παλαιά Κοκκινιά. 

- Η περιοχή Αγίας Μαρίνας, καθώς και η περιοχή κοντά στη λεωφόρο Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στην 

Ηλιούπολη. 

- Η ευρύτερη παραλιακή ζώνη στις περιοχές του Ελληνικού και της Γλυφάδας (περιοχή πρώην 

Αεροδρομίου και λεωφόρου Ποσειδώνος) και περιοχές σε Άλιμο, Άγιο Δημήτριο και Παλαιό 

Φάληρο (ρέμα Πικροδάφνης) που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα πυκνή δόμηση. 

- Πολλές περιοχές στη δυτική πλευρά του λεκανοπεδίου, όπως το Ζεφύρι, το Καματερό, οι Άγιοι 

Ανάργυροι, διάφορες χαμηλές περιοχές του Ιλίου, η Πετρούπολη, οι χαμηλές περιοχές του 

Περιστερίου και του Αιγάλεω. 

- Αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου, όπως και διάφορα σημεία της λεωφόρου 

Κηφισίας. 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Ασπροπύργου - Ελευσίνας - GR06RAK005 

- Η περιοχή Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας και τα ρέματα Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που στις 

15 Νοεμβρίου 2017 έδωσαν ένα από τα μεγαλύτερα πλημμυρικά συμβάντα στην Αττική με 

εκτεταμένες καταστροφές και περισσότερους από 20 νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις η 

περιοχή ανάντη της Μάνδρας δέχθηκε στο συγκεκριμένο συμβάν 150 mm βροχής σε διάστημα 

μόλις επτά ωρών, ύψος που αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό της ετήσιας βροχόπτωσης της 

περιοχής. Μάλιστα κατά θέσεις, το ύψος της βροχής έφθασε και τα 280 mm. 
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- Η περιοχή της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στις θέσεις διέλευσης του ρέματος Άγιος Ιωάννης 

στο ύψος της Β’ εισόδου της Χαλυβουργικής και του ρέματος Γουρούνας στον Ασπρόπυργο 

(πλημμυρίζει η περιοχή Αγίας Παρασκευής Ασπροπύργου). 

- Η βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου όπου το ρέμα Μαύρης Ώρας συμβάλλει στο ρέμα Γιαννούλας 

και ουσιαστικά δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη με προφανείς κινδύνους στις περιόδους 

αυξημένων βροχοπτώσεων. 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Μεγάρων – Νέας Περάμου - GR06RAK004 

- Η περιοχή της Νέας Περάμου (ρέμα Κουλουριώτικο Μονοπάτι), που δημιουργούνται έντονα 

προβλήματα σε ανθρώπους, οικισμούς και καλλιέργειες, ενώ πλήγηκε και το Νοέμβριο του 2017 

από τη μεγάλη πλημμύρας της Μάνδρας, λόγω της καταιγίδας που εκδηλώθηκε στον ανάντη ορεινό 

όγκο του Πατέρα. 

- Η περιοχή Μεγάρων όπου εκδηλώνονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με προβλήματα σε 

ανθρώπους, οικισμούς και καλλιέργειες κυρίως στα ρέματα Αγίας Παρασκευής – Έξω Βρύσης και 

Καμάρες - Λάκκα Καλογήρου. 

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν τις πλέον ευπρόσβλητες και αυτές που χαρακτηρίζονται ως πρώτης 

προτεραιότητας για διορθωτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των δράσεων προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή. Ακολουθεί αξιολογικά η ΖΔΥΚΠ των Μεσογείων (GR06RAK003), όπου περιοχές όπως η Ραφήνα και 

τα Σπάτα παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια λόγω: α) 

αύξησης των αδιαπέρατων επιφανειών από την αστικοποίηση, β) σημαντικών ελλείψεων υποδομών 

δικτύων αποχέτευσης, γ) αποψίλωσης ορεινών λεκανών από πυρκαγιές και δ) κακής διαχείρισης των 

ρεμάτων. Οι περιοχές των υπολοίπων ΣΔΥΚΠ γενικά έπονται από άποψη προτεραιότητας παρεμβάσεων, 

χωρίς να υποβαθμίζεται βέβαια η σπουδαιότητα τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγούμενα, η εκτίμηση του μεγέθους της μεταβολής των 

ζημιών από πλημμύρες λόγω κλιματικής αλλαγής έγινε ανά ΖΔΥΚΠ με βάση έναν ενιαίο δείκτη 

«κατακλυζόμενες εκτάσεις - πληττόμενες υποδομές». Ο ενιαίος αυτός δείκτης αποτελεί συγκερασμό μεταξύ 

των δεικτών FL4a, FL4b, FL6a, FL6b, FL8a, FL8b και FL10 (βλέπε κεφάλαιο 2.5.2) και εκφράζει την αθροιστική 

επίδραση στη μεταβολή των επιπτώσεων των κατακλυζόμενων από την πλημμύρα εκτάσεων (αστικές, 

αγροτικές, προστατευόμενες) και των πληττόμενων υποδομών (αστικές, οδικές κλπ). 

Το μέγεθος των επιπτώσεων δίδεται παραστατικά στον Πίνακα 4-17 που ακολουθεί, ενώ το επίπεδο 

εμπιστοσύνης της ποσοτικοποίησης εκτιμάται ως ‘‘Χαμηλό (L)’’, δεδομένου ότι ουσιαστικά βασίζεται μόνο 

σε εκτιμήσεις με αρκετές αβεβαιότητες. 

Πίνακας 4-17 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων στις ζημιές από πλημμύρες ανά ΖΔΥΚΠ, 
λόγω κλιματικής αλλαγής, με βάση τον ενιαίο δείκτη «κατακλυζόμενες εκτάσεις- πληττόμενες υποδομές» 

ΖΔΥΚΠ 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 

RCP4.5 
(μεσαίο σενάριο) 

RCP8.5 
(ακραίο σενάριο) 

2100 2100 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - 
GR06RAK0011 

(L) 3 3 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών Βάρης-Αγίας 
Μαρίνας-Κορωπίου - GR06RAK0012 

(L) 1 1 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  103 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών Σαρωνίδας-
Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας - GR06RAK001 

(L) 1 1 

ΖΔΥΚΠ Περιοχής των Μεσογείων - 
GR06RAK003 

(L) 2 2 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιας πεδινής περιοχής 
Μαραθώνα-Νέας Μάκρης - GR06RAK007 

(L) 2 3 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης λεκάνης τεχνητής 
λίμνης Μαραθώνα - GR06RAK006 

(L) 1 1 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Μεγάρων – Νέας 
Περάμου - GR06RAK004 

(L) 3 3 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Ασπροπύργου - 
Ελευσίνας - GR06RAK005 

(L) 3 3 

Από τον Πίνακα 4-17 προκύπτει ότι, με βάση υπολογισμούς χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης, οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πλημμυρικά αποτελέσματα θα είναι συνολικά αρνητικές, με 

μέγεθος που κυμαίνεται ανάλογα με την κάθε περιοχή και το σενάριο μελλοντικών εκπομπών. 

Η συνεκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών στη μεταβολή του μεγέθους των επιπτώσεων, γίνεται 

παρακάτω στο κεφάλαιο 5.3 δεδομένου ότι τα μεγέθη αυτά υπόκεινται σε κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές. 
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5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

5.1 Επιδράσεις στη Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 

Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει Υψηλού επιπέδου Αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των υδατικών 

πόρων (κεφάλαιο 4.1), επιπτώσεις που θα επηρεάσουν συνολικά τον κύκλο του νερού. Πρόκειται για 

επιπτώσεις που έχουν ευθεία εξάρτηση από τις μεταβολές των μετεωρολογικών παραμέτρων 

(βροχόπτωση, θερμοκρασία κ.α.) και θα γίνονται άμεσα αισθητές, βαθμιαία σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. 

Στον κύκλο του νερού όμως παρεμβαίνει και ο άνθρωπος, ως κοινωνική και οικονομική οντότητα και 

μάλιστα σε καθοριστικό βαθμό (απολήψεις νερού, αλλαγές της κίνησης του, ρύπανση νερού κ.α.). Η 

ανθρώπινη στάση επομένως, συνολικά ως κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι, απέναντι στον υδρολογικό 

κύκλο, έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης (διαθεσιμότητας) των 

υδατικών πόρων, που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.3.1. της παρούσας.  

Στο μελλοντικό χρόνο προβολής του κινδύνου οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες με βεβαιότητα θα 

αλλάξουν. Θα διαφοροποιηθεί επομένως και ο επηρεασμός που ασκούν στον υδρολογικό κύκλο, στον 

κίνδυνο που εν προκειμένω αντιπροσωπεύεται από τις επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των υδατικών 

πόρων. Ο επηρεασμός που θα ασκήσουν οι κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές στη διαθεσιμότητα των 

υδατικών πόρων εξετάζεται στη συνέχεια. Οι κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές (μεταβλητές) που εξετάζονται 

έχουν συμπεριληφθεί σε τρεις κύριες ενότητες ως εξής: 

- Η πληθυσμιακή μεταβολή, υπό την έννοια της επίδρασης που ασκεί ο σημερινός πληθυσμός στη 

διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και στην επίδραση που θα ασκεί ο πληθυσμός του 2050 και 

αυτός του 2100. 

- Η μεταβολή του επιπέδου ζωής, στην οποία περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός παραγόντων που 

σχετίζονται με το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική ευπάθεια και επηρεάζουν τη 

στάση απέναντι στο νερό. Τέτοιοι παράγοντες είναι: το μέγεθος των νοικοκυριών, η κατανομή του 

πλούτου, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η ποιότητα του νερού, η νομοθεσία κ.α. 

- Αλλαγές στη χρήση γης, σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε να περιληφθεί στους παραπάνω 

αλλά επιλέχθηκε να εξεταστεί ξεχωριστά, δεδομένου ότι ασκεί καθοριστική επίδραση στον 

υδρολογικό κύκλο. 

Η πληθυσμιακή μεταβολή (Πίνακας 4-8) θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων σε συνδυασμό με 

τον επηρεασμό που θα επιφέρει στη ζήτηση (βλέπε στη συνέχεια Πίνακα 5-2), αλλά και τις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις στον κύκλο του νερού, παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του νερού 

(δημιουργία έργων ταμίευσης κ.α.), αλλά και για την αποτροπή δυσμενών συνεπειών του (εκτροπή στην 

κίνηση κ.α.). Στην προκειμένη περίπτωση η εκτίμηση του επηρεασμού στις εκτιμημένες επιπτώσεις 

συναρτήθηκε με το μέγεθος, υπό την έννοια ότι ο λιγότερος πληθυσμός αξιολογείται με μετατόπιση του 

πρόσημου της επίπτωσης προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ ο μεγαλύτερος πληθυσμός με μετατόπιση του 

πρόσημου προς την αρνητική κατεύθυνση. Η τελική εκτίμηση επηρεασμού των πληθυσμιακών μεταβολών 

στις εκτιμημένες επιπτώσεις διαθεσιμότητας υδατικών πόρων δείχνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-1. Ο 

Πίνακας 5-1 έχει συνταχθεί με προσαρμογή των δεδομένων του Πίνακα 4-7 στις επιδράσεις των κοινωνικό-

οικονομικών αλλαγών. 
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Η ενότητα παραγόντων που εκφράζεται από τη μεταβολή του επιπέδου ζωής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

δύσκολα προσεγγίσιμη. Περιλαμβάνει ολόκληρο το πλέγμα μελλοντικής εξέλιξης της κοινωνίας (βιοτικό 

επίπεδο, μόρφωση κ.α.) με πάρα πολλές αστάθμητες μεταβλητές. Δεδομένων των ασαφειών αυτών, η 

προσέγγιση που μπορεί να γίνει στη μελλοντική εξέλιξη του επιπέδου ζωής είναι μόνο εκτιμητική και με 

Χαμηλό Επίπεδο Εμπιστοσύνης.  

Για την προσέγγιση που επιχειρήσαμε δεχθήκαμε ως βάση εκτίμησης των μελλοντικών μεταβολών, την 

υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής, όπως καταγράφεται στην 

‘‘Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχιας στην Αττική’’ [17]. 

Η συγκεκριμένη μελέτη συντάχθηκε με στοιχεία των ετών 2011 έως 2013 και έχει συνεκτιμήσει της 

συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βίωσε η ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαετία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η Αττική παρουσιάζει μία δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα 

οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα 

που υπερβαίνει τα διοικητικά της όρια, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει σημαντικό τμήμα της χώρας. Η 

Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει μητροπολιτικό χαρακτήρα με κέντρο την Αθήνα που, ως Πρωτεύουσα, 

είναι το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών και παροχής προηγμένων υπηρεσιών, παράλληλα είναι 

ισχυρός διαμετακομιστικός σταθμός εμπορευμάτων και σημαντικός διεθνής συγκοινωνιακός κόμβος. 

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον ισχυρότερο επιχειρηματικό ιστό της εθνικής οικονομίας από πλευράς 

παραγωγικής διάρθρωσης, επενδύσεων καινοτομίας και τεχνολογίας και συμβάλλει διαχρονικά σε 

σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, παράγοντας το 38% του συνολικού ΑΕΠ. Στην 

Περιφέρεια Αττικής παράγεται το 3,2% του προϊόντος του αγροτικού τομέα, το 38% της μεταποίησης και το 

41% των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται τα 4/5 του προϊόντος της. 

Στην Αττική συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού με ισχυρές γνώσεις και 

δεξιότητες στην πλειοψηφία των κλάδων της οικονομίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει 

οικονομικός κλάδος στην Περιφέρεια Αττικής που να χαρακτηρίζεται από χαμηλού επιπέδου ανθρώπινο 

δυναμικό. Στους κατοίκους της Αττικής καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά ατόμων με υψηλή μόρφωση, 

επαγγελματική αποκατάσταση και υψηλό γενικά επίπεδο ζωής. Δίπλα σε αυτούς όμως στην Αττική 

υπάρχουν και αυξημένα ποσοστά φτώχιας, άνθρωποι κοινωνικά αποκλεισμένοι, Ρομά, άνεργοι, άστεγοι και 

άλλες κοινωνικές ομάδες με χαμηλό επίπεδο κάλυψης των βασικών ανθρώπινων αναγκών. Ενδεικτικά 

αναφέρεται στη μελέτη ότι τα άτομα που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή κινδύνου φτώχειας μόνο στο 

Δήμο Αθηναίων ανέρχονται σε 70.000. 

Αυτή η αντιφατική εικόνα, που είναι σύμφυτη μιας σύγχρονης μεγαλούπολης (μητρόπολης), αποτυπώνει 

κατά κάποιο τρόπο τον επηρεασμό που ασκεί σήμερα το κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας 

Αττικής στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. Εκτιμάται ότι οι μεταβολές που θα γίνουν στο μέλλον στη 

σημερινή εικόνα (κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές) δεν θα μεταβάλλουν τα γενικά χαρακτηριστικά της. Η 

Περιφέρεια Αττικής θα παραμείνει το διοικητικό, τεχνολογικό, οικονομικό κέντρο της Ελλάδας, με μεγάλα 

ποσοστά κατοίκων με υψηλό επίπεδο ζωής. Η φτώχια όμως στην κοινωνία μας δεν εκτιμάται ότι θα 

εξαλειφθεί. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι ανισότητες, ενδεχόμενα σε κάποιο επίπεδο και να 

διευρυνθούν. Ο επηρεασμός επομένως των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών που εκφράζονται από τις 

μεταβολές στο επίπεδο ζωής, στις επιπτώσεις της διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων, εκτιμάται ότι στο 

μέλλον θα είναι περίπου ίδιος με αυτόν που είναι σήμερα, χωρίς σημαντική αλλαγή. Η τελική εκτίμηση του 
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επηρεασμού δείχνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-1, που έχει συνταχθεί με προσαρμογή των δεδομένων 

του Πίνακα 4-7 στις επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών. 

Οι αλλαγές στη χρήση γης εκτιμάται ότι θα είναι προς την κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης του φυσικού 

εδάφους και αύξησης των δομημένων επιφανειών και των εκτάσεων που καλύπτονται από αδρανή υλικά. 

Αυτό επηρεάζει τη δίαιτα του νερού αφού δυσχεραίνει την κατείσδυση και επιτείνει την απώλεια φυσικού 

πόρου προς τη θάλασσα μέσω της επιφανειακής (χειμαρρικής) απορροής. Ο επηρεασμός επομένως των 

αλλαγών των χρήσεων γης στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων θα είναι δυσμενής. 

Στην αγροτική γη όμως δεν εκτιμώνται αλλαγές. Όπως εξηγήθηκε προηγούμενα στο κεφάλαιο 4.2, οι 

αρδευόμενες εκτάσεις στην Ελλάδα (πολύ περισσότερο δε στην Περιφέρεια Αττικής), δεν μπορούν να 

αυξηθούν και επομένως, οι μεταβολές στην αγροτική γη πρακτικά θα είναι μηδαμινές. Η αύξηση των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων εκτιμήθηκε ότι θα επιτευχθεί με βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών και 

μείωση των υφιστάμενων απωλειών. Ο επηρεασμός επομένως των αλλαγών των χρήσεων αγροτικής γης 

στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων θα είναι στο μέλλον περίπου ίδιος με αυτόν που είναι σήμερα, 

χωρίς σημαντική αλλαγή. Η συνολική όμως εκτίμηση του επηρεασμού στις εκτιμημένες επιπτώσεις θα είναι 

δυσμενής και δείχνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-1, που έχει συνταχθεί με προσαρμογή των δεδομένων 

του Πίνακα 4-7 στις επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών. Το Επίπεδο Εμπιστοσύνης των 

Εκτιμήσεων κρίνεται Υψηλό λόγω αξιοπιστίας των θεωρούμενων εκτιμήσεων. 

Πίνακας 5-1 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα 
των υδατικών πόρων (Υδατικό Δυναμικό), με συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών 

αλλαγών 

Μεταβλητή (δείκτης) 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 

RCP4.5 
(μεσαίο σενάριο) 

RCP8.5 
(ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

Πληθυσμιακή Μεταβολή 
Χαμηλού σεναρίου (Βασικό 

Σενάριο EUROSTAT) 
(Μ) 2 2 3 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή 
Μέσου σεναρίου (ΡΣΑ χωρίς 

μετανάστευση) 
(Μ) 2 2 3 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή 
Υψηλού σεναρίου (ΡΣΑ με 

μετανάστευση) 
(Μ) 3 3 3 3 

Μεταβολή του επιπέδου της 
ζωής 

 
(L) 

 
3 3 3 3 

 
Αλλαγές στη χρήση γης 

 
(H) 3 3 3 3 

Από τον Πίνακα 5-1 προκύπτει ότι θα υπάρξουν Υψηλού κυρίως επιπέδου, Αρνητικές στο σύνολο 

επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, με συνεκτίμηση της 

επίδρασης των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών. 
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5.2 Επιδράσεις στη Ζήτηση υδατικών πόρων 

Από τις επιπτώσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα εκείνες που αναμφισβήτητα 

δέχονται το μεγαλύτερο επηρεασμό από τις κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές είναι οι σχετιζόμενες με τη 

ζήτηση υδατικών πόρων. Όπως αναφέρθηκε εξαντλητικά στα προηγούμενα κεφάλαια, η ζήτηση υδατικών 

πόρων επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, ορισμένοι των οποίων συναρτώνται έμμεσα με την 

κλιματική αλλαγή. Για τους λόγους αυτούς και σε προσαρμογή με τη μεθοδολογία της μελέτης, η 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων γίνεται συνολικά στο παρόν κεφάλαιο, όπου συνεκτιμώνται και οι 

κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις. 

Η πρώτη όμως εκτίμηση μεταβολής της ζήτησης (Πίνακας 5-2), δίδεται για λόγους σύγκρισης και αφορά 

μεταβολή που οφείλεται μόνο στις πληθυσμιακές αλλαγές και δεν σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Ο 

Πίνακας 5-2 περιέχει τις ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων για 

υδροδότηση στις δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους, χωρίς εκτίμηση κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων 

στις επιπτώσεις, με θεώρηση ετήσιας κατανάλωσης ανά άτομο αυτή της κλιματικής περιόδου αναφοράς 

που είναι 105,12 m3 (κεφάλαιο 4.2). 

Πίνακας 5-2 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές στη ζήτηση υδατικών πόρων για υδροδότηση 
(πάροχος Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), στα έτη 2050 και 2100, μόνο λόγω μεταβολής του πληθυσμού 

Σενάριο πληθυσμιακής 
εξέλιξης 

Πληθυσμός 
υπολογισμού 

αναγκών 
υδροδότησης 

Ζήτηση υδατικών πόρων 
(Ανάγκες για υδροδότηση) 

(m3) 

Ποσοστό Ζήτησης σε 
σχέση με περίοδο 

αναφοράς (%) 

 Περίοδος αναφοράς (2016) 

 3.907.688 410.789.568 100,00 

 Έτος 2050 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

3.319.673 349.163.206 85,00 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.737.042 393.062.078 95,68 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

4.479.911 471.197.039 114,71 

 Έτος 2100 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

2.571.300 270.449.334 65,84 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.585.883 377.163.174 91,81 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

5.153.223 542.015.995 131,94 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5-2 προκύπτει ότι με τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης (ζήτησης) υδατικών 

πόρων, επέρχονται οι αναμενόμενες μεταβολές (μειώσεις) που είναι αντίστοιχες της μείωσης του 

πληθυσμού (Πίνακας 4-8). Αύξηση προκύπτει μόνο στο Υψηλό πληθυσμιακό σενάριο σε αντιστοιχία με την 

προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού. Ο Πίνακας 5-2 έχει μόνο χρήση αναφοράς, υποδηλώνει όμως 

παράλληλα και την ορθότητα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, η οποία επιτάσσει τη θεώρηση 

επηρεασμού των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στις εκτιμημένες επιπτώσεις. 
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Ο Πίνακας 5-3 περιέχει στη συνέχεια τις ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων 

για υδροδότηση στα έτη 2050 και 2100, στα δύο σενάρια μελλοντικών εκπομπών, με συνεκτίμηση δύο 

περιπτώσεων κοινωνικό-οικονομικής επίδρασης στις εκτιμημένες επιπτώσεις, όπως αναφέρονται 

λεπτομερώς προηγούμενα στο κεφάλαιο 4.2.  

Πίνακας 5-3 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων για υδροδότηση 
(πάροχος Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), στα έτη 2050 και 2100 λόγω κλιματικής αλλαγής, στα δύο μελλοντικά σενάρια 

εκπομπών, με συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων 

Σενάριο πληθυσμιακής 
εξέλιξης 

Πληθυσμός 
υπολογισμού 

αναγκών 
υδροδότησης 

Ζήτηση υδατικών πόρων 
(Ανάγκες για υδροδότηση) 

(m3) 

Ποσοστό Ζήτησης σε 
σχέση με περίοδο 

αναφοράς (%) 

 Περίοδος αναφοράς (2016) 

 3.907.688 410.789.568 100,00 

 Σενάριο RCP4.5, Έτος 2050 

  α) -30% β) -10% α) -30% β) -10% 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

3.319.673 244.327.933 314.041.066 59,48 76,45 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.737.042 275.046.291 353.524.173 66,96 86,06 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

4.479.911 329.721.450 423.799.581 80,27 103,17 

 Σενάριο RCP4.5, Έτος 2100 

  α) -30% β) -10% α) -30% β) -10% 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

2.571.300 198.710.064 255.407.229 48,37 62,17 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.585.883 277.117.038 356.185.758 67,46 86,71 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

5.153.223 398.241.073 511.869.641 96,95 124,61 

 Σενάριο RCP8.5, Έτος 2050 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

3.319.673 365.164.030 88,89 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.737.042 411.074.620 100,07 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

4.479.911 492.790.210 119,96 

 Σενάριο RCP8.5, Έτος 2100 

Χαμηλό σενάριο 
(Βασικό Σενάριο EUROSTAT) 

2.571.300 325.269.450 79,18 

Μέσο σενάριο 
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

3.585.883 453.614.200 110,42 

Υψηλό σενάριο 
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

5.153.223 651.882.710 158,69  

Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε τα δεδομένα σύνταξης του Πίνακα 5-3. Για το σενάριο RCP4.5 εκτιμήθηκαν 

δύο περιπτώσεις: α) μελλοντική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ανά άτομο κατά 30% (τιμή εφαρμογής 
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73,6 m3 για το 2050 και προσαύξηση κατά 5% για το 2100) και, β) μελλοντική μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης ανά άτομο κατά 10% (τιμή εφαρμογής 94,6 m3 για το 2050 και προσαύξηση κατά 5% για το 

2100). Για το σενάριο RCP8.5: αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης ανά άτομο στα 110 94,6 m3 για το 2050 και 

πρόσθετη αύξηση κατά 5% για το 2100 (τιμή εφαρμογής 126,5 m3. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5-3 προκύπτουν τα εξής: 

- Για την πλέον πιθανή μελλοντική πραγματικότητα της περίπτωσης β. (-10%) του μεσαίου σεναρίου 

RCP4.5, η ζήτηση υδατικών πόρων θα είναι μειωμένη σε σύγκριση με σήμερα στα δύο από τα τρία 

σενάρια πληθυσμιακής μεταβολής και αυξημένη, αλλά διαχειρίσιμη, στο Υψηλό σενάριο. Η εξέλιξη 

αυτή αποτιμάται θετικά με δεδομένη και την ευνοϊκή επίδραση που θα έχει στη διαθεσιμότητα των 

υδατικών πόρων. 

- Ιδιαίτερα θετική προκύπτει η περίπτωση α. (-30%) του σεναρίου RCP4.5, η οποία όμως δεν 

θεωρείται πιθανή στο μέλλον. 

- Το σενάριο RCP8.5 επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στη ζήτηση για τα δύο από τα τρία σενάρια 

πληθυσμιακής μεταβολής, οι οποίες ειδικά για το Υψηλό σενάριο εκτιμώνται και ως καταστρεπτικές 

για τους υδατικούς πόρους. 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της παραπάνω ποσοτικοποίησης εκτιμάται ως ‘‘Μέσο’’, δεδομένου ότι οι 

υπολογισμοί προέκυψαν από τις συνήθεις εκτιμητικές και αποδεκτές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις 

υδρολογικές και διαχειριστικές μελέτες. 

Το μέγεθος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση των υδατικών πόρων υδροδότησης με 

συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών δίδεται παραστατικά στον Πίνακα 5-4 

που ακολουθεί: 

Πίνακας 5-4 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση 
υδατικών πόρων, με συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών (αλλαγές στη 

ζήτηση νερού υδροδότησης – πάροχος ΕΥΔΑΠ) 

Μεταβλητή 
(δείκτης) 

Επίπεδο 
Εμπιστο-

σύνης 

RCP4.5 
(μεσαίο σενάριο) 

RCP8.5 
(ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

α) -30% β) -10% α) -30% β) -10%   

Αλλαγές στη 
ζήτηση νερού 
υδροδότησης 

(πάροχος ΕΥΔΑΠ) 

(Μ) 3 2 3 2 3 3 

Από τον Πίνακα 5-4 προκύπτει ότι με τις προϋποθέσεις προσαρμογής της ζήτησης που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα στα κεφάλαιο 3.5.2 και 4.2 και με υπολογισμούς Μέσου επιπέδου εμπιστοσύνης θα 

υπάρξουν Μέσου επιπέδου Θετικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στη ζήτηση των υδατικών πόρων 

για το σενάριο RCP4.5 και συνολικά Αρνητικές για το σενάριο RCP8.5. 

Η μεταβολή της ζήτησης για τους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής που χρησιμοποιούνται για 

αγροτική χρήση, δίδεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-5.  
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Ο Πίνακας 5-5 περιέχει τις ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων για αγροτική 

χρήση στα έτη 2050 και 2100, στα δύο σενάρια μελλοντικών εκπομπών, με συνεκτίμηση των κοινωνικό-

οικονομικών επιδράσεων, όπως αναφέρονται λεπτομερώς προηγούμενα στο κεφάλαιο 4.2. Επιγραμματικά 

υπενθυμίζουμε: Για το σενάριο RCP4.5 μείωση της ζήτησης κατά 10% ως το 2050 και περαιτέρω μείωση 

κατά 10% στη συνέχεια μέχρι το 2100, για δε το σενάριο RCP8.5 αύξηση 15% ως το 2050 και περαιτέρω 

αύξηση 15% ως το 2100. 

Πίνακας 5-5 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων για αγροτική χρήση, 
στα έτη 2050 και 2100 λόγω κλιματικής αλλαγής, στα δύο μελλοντικά σενάρια εκπομπών, με 

συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων 

Ζήτηση υδατικών πόρων 
περιόδου αναφοράς (2019) 

Σενάριο RCP4.5 (m3) Σενάριο RCP8.5 (m3) 

 2050 2100 2050 2100 

64.126.745 57.714.071 51.301.396 73.745.755 88.494.908 

Μεταβολή σε σχέση με περίοδο 
αναφοράς 

-10% -20% +15% +38% 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της παραπάνω ποσοτικοποίησης εκτιμάται ως ‘‘Μέσο’’, δεδομένου ότι οι 

υπολογισμοί προέκυψαν από τις συνήθεις εκτιμητικές και αποδεκτές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις 

υδρολογικές και διαχειριστικές μελέτες. 

Το μέγεθος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης με 

συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών δίδεται παραστατικά στον Πίνακα 5-6 

που ακολουθεί: 

Πίνακας 5-6 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση 
υδατικών πόρων, με συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών (αλλαγές στη 

ζήτηση νερού – υπόγειου, αγροτικής χρήσης) 

Μεταβλητή (δείκτης) 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 
RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) RCP8.5 (ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

Αλλαγές στη ζήτηση νερού 
αγροτικής χρήσης 

(υπόγειου) 
(Μ) 1 1 3 3 

Από τον Πίνακα 5-6 προκύπτει ότι με υπολογισμούς Μέσου επιπέδου εμπιστοσύνης θα υπάρξουν Χαμηλού 

επιπέδου Θετικές επιπτώσεις για το σενάριο RCP4.5, αλλά αντίθετα Υψηλού επιπέδου Αρνητικές 

επιπτώσεις για το σενάριο RCP8.5. 

Ο Πίνακας 5-7 περιέχει στη συνέχεια τις ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων 

για βιομηχανική – επαγγελματική χρήση στα έτη 2050 και 2100, στα δύο σενάρια μελλοντικών εκπομπών, 

με συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων, όπως αναφέρονται λεπτομερώς προηγούμενα 

στο κεφάλαιο 4.2. Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε: Για το σενάριο RCP4.5 αθροιστική αύξηση της ζήτησης 

κατά 10% ως το 2050 και μικρή ακόμα αύξηση 5% στη συνέχεια μέχρι το 2100, για δε το σενάριο RCP8.5 

αύξηση 20% ως το 2050 και περαιτέρω αύξηση 20% ως το 2100. 
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Πίνακας 5-7 Ποσοτικές και ποσοστιαίες μεταβολές της ζήτησης υδατικών πόρων για βιομηχανική – 
επαγγελματική χρήση στα έτη 2050 και 2100, λόγω κλιματικής αλλαγής, στα δύο μελλοντικά σενάρια 

εκπομπών, με συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων 

Ζήτηση υδατικών πόρων 
περιόδου αναφοράς (2019) 

Σενάριο RCP4.5 (m3) Σενάριο RCP8.5 (m3) 

 2050 2100 2050 2100 

13.165.525 14.182.078 15.140.254 15.798.630 18.958.356 

Μεταβολή (αύξηση) σε σχέση 
με περίοδο αναφοράς 

10% 15% 20% 44% 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της παραπάνω ποσοτικοποίησης εκτιμάται ως ‘‘Χαμηλό (L)’’, δεδομένου ότι 

ουσιαστικά βασίζεται μόνο σε εκτιμήσεις των μεταβολών. 

Το μέγεθος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση των υδατικών πόρων βιομηχανικής – 

επαγγελματικής χρήσης με συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών δίδεται 

παραστατικά στον Πίνακα 5-8 που ακολουθεί: 

Πίνακας 5-8 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής στη ζήτηση 
υδατικών πόρων, με συνεκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών (αλλαγές στη 

ζήτηση νερού – υπόγειου, για βιομηχανική – επαγγελματική χρήση) 

Μεταβλητή (δείκτης) 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 
RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) RCP8.5 (ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

Αλλαγές στη ζήτηση νερού 
βιομηχανικής – 

επαγγελματικής χρήσης 
(υπόγειου) 

(L) 1 1 1 2 

Από τον Πίνακα 5-8 προκύπτει ότι με υπολογισμούς Χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης θα υπάρξουν ως επί 

το πλείστον Χαμηλού επιπέδου Αρνητικές επιπτώσεις, εκτίμηση στην οποία συντείνει και το γεγονός ότι οι 

αξιολογούμενοι υδατικοί όγκοι (ζήτηση) είναι σχετικά μικροί. 

5.3 Επιδράσεις στις Ζημιές από πλημμύρες 

Η συνεκτίμηση της επίδρασης των πληθυσμιακών μεγεθών στο μελλοντικό κίνδυνο επιλέχθηκε να 

περιληφθεί στο παρόν κεφάλαιο, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγέθη που υπόκεινται σε κοινωνικό-

οικονομικές μεταβολές. Η συνεκτίμηση τους γίνεται σε δύο άξονες: αφενός μεν ποσοτικά (αριθμός 

θιγόμενων ατόμων) και αφετέρου με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του θιγόμενου πληθυσμού (ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες), που έχουν αυξημένη τρωτότητα έναντι του κινδύνου. Για την εκτίμηση 

χρησιμοποιήθηκαν δύο δείκτες (βλέπε κεφάλαιο 2.5.2): 

- ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή θάλασσα 

(FL1) και, 

- ο αριθμός ευάλωτων ατόμων με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας, βάσει του αριθμού των ατόμων 

που απειλούνται με πλημμύρες στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές (FL2). 
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Ο αριθμός των ατόμων του πρώτου δείκτη προκύπτει από το δυνητικά θιγόμενο πληθυσμό των Πινάκων 4-

9 ως 4-16. Η προσέγγιση του αριθμού των ευάλωτων ατόμων έγινε μέσω των δεικτών φτώχιας που έχουν 

προσδιοριστεί κατά περιοχές της Περιφέρειας στα πλαίσια της προαναφερθείσας μελέτης του 2015 για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Αττική [17]. 

Ο Πίνακας 5-9 που ακολουθεί συντάχθηκε από επεξεργασία δεδομένων της προααναφερθείσας μελέτης 

και παρουσιάζει την κατάταξη των Δήμων της Αττικής, περιοχές των οποίων θίγονται από την πλημμύρα, με 

βάση δείκτες μέτρησης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Στο πίνακα έχουν περιληφθεί οι δείκτες: 

iv. ανεργίας,  

v. φτώχιας (εκθετικός και γραμμικός) που υπολογίζονται από τρεις επιμέρους δείκτες ως εξής: α) την 

πιθανότητα (%) μη επιβίωσης από τη γέννηση μέχρι την αρχή της ηλικίας των 60 ετών, β) το 

ποσοστό (%) όσων δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση στον πληθυσμό ηλικίας 6 ετών και άνω και γ) 

το ποσοστό (%) των ανέργων, 

vi. δείκτη στέρησης Townsend, που υπολογίζεται από τον αριθμό των φτωχών από υλικά αγαθά 

κατοίκων. 

Στη στήλη ανεργίας του Πίνακα 5-9 δίνεται ο απόλυτος αριθμός σε ποσοστό (%), ενώ στις στήλες των 

δεικτών δίνεται η θέση κατάταξης του κάθε δήμου στην κλίμακα από 1 έως 66, από τους 66 συνολικά 

δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Η θέση κατάταξης 1 υποδηλώνει τον φτωχότερο δήμο και η θέση 66 τον 

λιγότερο φτωχό για κάθε δείκτη. 

Πίνακας 5-9 Ταξινόμηση δήμων πληττόμενων από τις πλημμύρες βάσει των δεικτών: ανεργίας, 
φτώχιας και στέρησης (από επεξεργασία στοιχείων της μελέτης ‘‘Περιφερειακή Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας’’, 2015) 

Πληττόμενοι δήμοι (οικισμοί) 
Παρα-
τήρηση 

Ποσοστό 
 ανεργίας 

(%) (απογρ 
2011) 

Εκθετικός 
Δείκτης 

Φτώχειας 
(ΕΔ) ΟΗΕ 

Γραμμικός 
Δείκτης 

Φτώχειας 
(ΓΔ) ΟΗΕ 

Δείκτης 
στέρησης 
Townsend 

Αθήνας  20.38 6 9 2 

Αιγάλεω  22.12 17 14 6 

Πειραιά  19.62 23 21 9 

Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (1*) 21.91 14 12 10 

Μοσχάτου - Ταύρου  19.67 34 33 14 

Περιστερίου  20.55 21 16 17 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  18.62 30 28 18 

Μεγαρέων (Νέα Πέραμος)  
Λάκκα Καλογήρου 

(2*) 22.35 4 4 20 

Ιλίου  19.66 26 23 26 

Φυλής (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) (3*) 24.23 1 2 27 

Ελευσίνας  19.25 11 11 29 

Άγιων Αναργύρων - Καματερού  18.78 28 26 30 

Αχαρνών (Θρακομακεδόνες) (4*) 22.62 13 13 31 

Αγίου Δημητρίου  17.21 40 42 32 

Λαυρεωτικής (Θορικό) (5*) 23.99 8 10 36 

Κρωπίας (Αγία Μαρίνα) (6*) 18.2 51 32 37 
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Πληττόμενοι δήμοι (οικισμοί) 
Παρα-
τήρηση 

Ποσοστό 
 ανεργίας 

(%) (απογρ 
2011) 

Εκθετικός 
Δείκτης 

Φτώχειας 
(ΕΔ) ΟΗΕ 

Γραμμικός 
Δείκτης 

Φτώχειας 
(ΓΔ) ΟΗΕ 

Δείκτης 
στέρησης 
Townsend 

Ωρωπού (Σταθμός Αφιδνών 
Καπανδρίτι) 

(7*) 16.88 24 29 38 

Μάνδρας  18.65 20 18 41 

Παλαιού Φαλήρου  15.19 32 34 44 

Σαρωνικού (Ανάβυσσος,  
Καλύβια Θορικού) 

(8*) 17.37 39 40 48 

Αλίμου - Καλαμακίου  13.54 62 62 50 

Μαραθώνα (Νέα Μάκρη 
Άγιος Παντελεήμονας) 

(9*) 15.63 10 20 51 

Χαλανδρίου  12.96 52 55 52 

Αμαρουσίου  12.25 54 56 55 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης  12.22 56 58 56 

Παλλήνης (Λεοντάρι) (10*) 13.2 49 46 61 

Κηφισιάς  10.82 60 57 63 

Βριλησσίων  10.54 64 64 64 

Διονύσου (Κρυονέρι) (11*) 11.12 63 63 65 
Παρατηρήσεις 
(1*) Η κατάταξη αναφέρεται στο σύνολο του Δήμου, στον οποίο ανήκει η πληττομενη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 
(2*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Μεγαρέων, στον οποίο ανήκουν οι πληττομενες Δημοτικές Ενότητες Μεγάρων και Νέας 

Περάμου. 
(3*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Φυλής, στον οποίο ανήκουν οι πληττόμενες 'Ανω Λιοσίων και Ζεφυρίου. 
(4*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Αχαρνών, στον οποίο ανήκει η πληττόμενη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων. 
(5*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Λαυρεωτικής, στον οποίο ανήκει ο πληττόμενος οικισμός Θορικού. 
(6*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Κρωπίας, στον οποίο ανήκει ο πληττόμενος οικισμός Αγίας Μαρίνας. 
(7*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Ωρωπού, στον οποίο ανήκουν οι πληττόμενες Δημοτικές Ενότητες Αφιδνών και 

Καπανδριτίου. 
(8*) Η κατάταξη αναφέρεται στον πληττόμενο οικισμό της Αναβύσσου που είναι Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σαρωνικού. 
(9*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Μαραθώνα, στον οποίο ανήκουν η πληττόμενη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης και ο 

οικισμός Αγίου Παντελεήμονα. 
(10*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Παλλήνης, όπου ανήκει ο πληττόμενος οικισμός Λεοντάρι. 
(11*) Η κατάταξη αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου, στον οποίο ανήκει η πληττόμενη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου. 

Η πρώτη σημαντική παρατήρηση από τα στοιχεία του Πίνακα 5-9 είναι ότι οι ζημιές από τις πλημμύρες δεν 

κάνουν διάκριση μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιοχών. Πλημμυρόπληκτες περιοχές έχουν και δήμοι που 

βρίσκονται χαμηλά σε όλους τους σχετικούς δείκτες του Πίνακα, όπως είναι για παράδειγμα οι δήμοι 

Κηφισιάς, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ.α. 

Το μεγάλο ποσοστό όμως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στους δήμους που είναι ψηλά 

στον Πίνακα 5-9 αντιμετωπίζει αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο, τόσο επειδή κατοικούν συνήθως στις πλέον 

υποβαθμισμένες και ευπρόσβλητες περιοχές, όσο επειδή έχουν αυξημένη (οικονομικά) δυσκολία να 

ανταπεξέλθουν από μία καταστροφή και να επαναφέρουν τη ζωή τους σε κάποια κανονικότητα. Πρόκειται 

για σημαντικούς πληθυσμούς κυρίως του Λεκανοπεδίου και της Δυτικής Αττικής, περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο 

πλημμυρόπληκτος δυτικός Τομέας του Λεκανοπεδίου διαχρονικά εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά 
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ανεργίας, υψηλούς δείκτες φτώχιας ενώ έχει και «θύλακες» ομάδων που βιώνουν φαινόμενα κοινωνικού 

αποκλεισμού όπως Ρομά και μετανάστες. 

Ειδική αναφορά κάνουμε για τους Ρομά οι οποίοι λόγω του τρόπου ζωής τους μπορεί να επηρεαστούν 

εύκολα από καταστροφικά φαινόμενα. Μπορεί όμως και να αντιδράσουν άμεσα προλαμβάνοντας πιθανές 

επιπτώσεις, αφού στην πλειονότητα τους δεν είναι εδραιωμένοι και μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα 

μακριά από επιδεκτικές να πλημμυρίσουν περιοχές. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί των Ρομά συγκεντρώνονται 

στις πλημμυρόπληκτες δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως και στη ΖΔΥΚΠ της Ελευσίνας. Υπάρχουν 

όμως και στο κεντρικό τομέα της Αθήνας (περιοχή Ελαιώνα), ενώ ο συνολικός αριθμός τους στην 

Περιφέρεια εκτιμάται από τη σχετική μελέτη σε 10.000 άτομα. Σύμφωνα πάντως με νεώτερες εκτιμήσεις 

που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης (πανδημίας), ο αριθμός των 

Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 20.000 άτομα. 

Στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες περιλαμβάνονται και αρκετές ακόμα κατηγορίες του πληθυσμού όπως 

άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα άτομα από ουσίες, οροθετικοί, μέλη πολύτεκνων και 

μονογονεϊκών οικογενειών, επαίτες και άστεγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, που διαβιούν κατά κάποιο 

τρόπο στις παρυφές της κοινωνίας, αντιμετωπίζουν αυξημένο όπως παραπάνω πλημμυρικό κίνδυνο, όταν 

κινούνται στις πλημμυρόπληκτες περιοχές. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι άστεγοι οι οποίοι έχουν μεν 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά συγκεντρώνονται κυρίως περιμετρικά του 

κέντρου της Αθήνας και λιγότερο στις προαστιακές περιοχές που κατά βάση πλήττονται από τις πλημμύρες. 

Η επίδραση των πληθυσμιακών μεταβολών και των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στο μελλοντικό 

κίνδυνο δείχνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-10. Η πληθυσμιακή μεταβολή που αναφέρεται στη σχετική 

στήλη με του δείκτες του Πίνακα 5-10 προέρχεται από τον Πίνακα 4-8, όπου και εξηγείται το τι 

αντιπροσωπεύει ο κάθε πληθυσμιακός δείκτης. Η επίδραση της πληθυσμιακής μεταβολής εκτιμήθηκε ότι 

είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού των θιγομένων ατόμων, στην πληττόμενη περιοχή.  

Για την επίδραση από την αλλαγή στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες παραμείναμε στην εκτίμηση που κάναμε 

περί μεταβολής του επιπέδου ζωής, στο κεφάλαιο 5.1 της παρούσας. Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός 

επηρεασμός στο μέλλον εκτιμάται ότι θα είναι περίπου ίδιος με αυτόν που είναι σήμερα, χωρίς σημαντική 

αλλαγή, αφού η φτώχια στην κοινωνία μας δεν θα εξαλειφθεί και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι 

ανισότητες που τη χαρακτηρίζουν σήμερα, ενδεχόμενα δε, σε κάποιο επίπεδο και να διευρυνθούν.  

Η τελική εκτίμηση του επηρεασμού (μέγεθος των επιπτώσεων) δείχνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 5-10, 

που έχει συνταχθεί με προσαρμογή των δεδομένων του Πίνακα 4-17. Tο επίπεδο εμπιστοσύνης 

χαρακτηρίζεται ‘‘Χαμηλό (L)’’, δεδομένου ότι ουσιαστικά βασίζεται μόνο σε εκτιμήσεις με αρκετές 

αβεβαιότητες. 
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Πίνακας 5-10 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης επιπτώσεων στις ζημιές από πλημμύρες ανά ΖΔΥΚΠ, 
λόγω κλιματικής αλλαγής, με συνεκτίμηση της επίδρασης των πληθυσμιακών μεταβολών και των 

κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών 

ΖΔΥΚΠ Μεταβλητή (δείκτης) 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 
RCP4.5  RCP8.5 

2100 2100 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού 
Κηφισού - GR06RAK0011 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  3 3 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 3 3 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών 
Βάρης-Αγίας Μαρίνας-
Κορωπίου - GR06RAK0012 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  2 2 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 1 1 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών 
Σαρωνίδας-Αναβύσσου-
Παλαιάς Φώκαιας - 
GR06RAK001 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  2 2 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 1 1 

ΖΔΥΚΠ Περιοχής των 
Μεσογείων - GR06RAK003 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

2 2 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  2 2 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  3 3 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 1 1 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιας πεδινής 
περιοχής Μαραθώνα-Νέας 
Μάκρης - GR06RAK007 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  3 3 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 1 1 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης λεκάνης 
τεχνητής λίμνης Μαραθώνα - 
GR06RAK006 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  1 1 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  2 2 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 1 1 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης 
Μεγάρων – Νέας Περάμου - 
GR06RAK004 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  3 3 

Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 2 2 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης 
Ασπροπύργου - Ελευσίνας - 
GR06RAK005 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  

(L) 

2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσο σενάριο  2 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Υψηλό σενάριο  3 3 

Πληθυσμιακή Μεταβολή Χαμηλό σενάριο  3 3 

Από τον Πίνακα 5-10 προκύπτει ότι με υπολογισμούς Χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης θα υπάρξουν 

συνολικά Αρνητικές επιπτώσεις με μέγεθος που κυμαίνεται ανάλογα με την κάθε περιοχή και το σενάριο 

μελλοντικών εκπομπών. 
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6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

6.1 Οικονομική αποτίμηση μελλοντικών κινδύνων στο φυσικό πόρο (Υδατικό Δυναμικό) 

Οι δύο από τις τρεις ομάδες επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας του εξεταζόμενου Τομέα αφορούν 

επιπτώσεις στο φυσικό πόρο, στη διαθεσιμότητα ουσιαστικά στην ύπαρξη του, καθώς επίσης και στην 

αξιοποίηση (εκμετάλλευση) των αποθεμάτων του. Ο φυσικός πόρος αποτελεί εγγενή αξία του φυσικού 

περιβάλλοντος και δεν αποτιμάται οικονομικά, σύμφωνα και με τη Μεθοδολογία (κεφάλαιο 2.6.5). 

Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στη διαθεσιμότητα (αποθέματα) του φυσικού πόρου, θα είναι 

Αρνητικές και με Υψηλού επιπέδου (μεγέθους) συνέπειες. Είναι επιπτώσεις με καθοριστική περιβαλλοντική 

επίδραση στο ζωϊκό και φυτικό κόσμο, στις προστατευόμενες περιοχές, στον άνθρωπο, με μια κουβέντα 

στο συνολικό κύκλο της ζωής. Και αυτό είναι που δεν αποτιμάται οικονομικά γιατί οι επιπτώσεις (μείωση) 

των υδάτινων αποθεμάτων, συνιστούν μόνιμη διαταραχή του κύκλου του νερού με απρόβλεπτες και ίσως 

μη αντιστρεπτές συνέπειες για τη ζωή. 

Εκείνο που μπορεί να αποτιμηθεί οικονομικά είναι η επίδραση που θα έχει η μείωση της υδατικής 

διαθεσιμότητας στη χρήση του φυσικού πόρου για τις ανθρώπινες ανάγκες (ζήτηση υδατικών πόρων), που 

σήμερα συντελείται με συγκεκριμένο τρόπο και δεδομένο κόστος. Το κόστος αυτό θα μεταβληθεί στο 

εξεταζόμενο μέλλον, λόγω των εξελίξεων ή/και προσαρμογών που θα γίνουν για την εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης κάλυψης της ζήτησης. Η προσέγγιση της μελλοντικής μεταβολής του συγκεκριμένου κόστους 

έγινε σε τρεις άξονες που υποδηλώνουν, δύο διαμετρικά αντίθετες πρακτικές αντιμετώπισης των 

μελλοντικών επιπτώσεων και μια ενδιάμεση περίπτωση που περιλαμβάνει τμηματικά στοιχεία από τις δύο 

ακραίες πρακτικές. Οι άξονες των κοστολογούμενων παρεμβάσεων είναι: 

α) Μέτρα και παρεμβάσεις μείωσης των απωλειών των δικτύων υδροδότησης (ΕΥΔΑΠ και 

αγροτικού νερού), αλλά και εφαρμογής τεχνικών ανακύκλωσης και χρήσης του γκρίζου νερού 

για δευτερεύουσες χρήσεις. 

β) Μέτρα και παρεμβάσεις εξασφάλισης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, πρόσθετων όγκων νερού για 

την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, με την εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας όπως π.χ. 

μεταφορά από νέες περιοχές εκτός της Περιφέρειας, αφαλάτωση θαλασσινού νερού κ.α. 

γ) Η ενδιάμεση των ανωτέρω δύο ακραίων περιπτώσεων με στοιχεία τόσο της μίας όσο και της 

άλλης, σε μείγμα εφαρμογής που θα εξαρτάται από τοπικές ή/και άλλες ιδιαιτερότητες, από την 

εξέλιξη της διαθεσιμότητας του πόρου και άλλες παραμέτρους. 

Ο πρώτος και ο τρίτος άξονας είναι συμβατοί με τις εκτιμήσεις περί μελλοντικής μεταβολής της ζήτησης 

υδατικών πόρων που έχουμε κάνει στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας (3.5.2, 4.2 και 5.2), ενώ 

οικονομικά αποτιμήθηκε ο τρίτος άξονας ως πλέον πρόσφορος και πιθανός να εφαρμοστεί. Ο δεύτερος 

άξονας είναι προς την κατεύθυνση εξασφάλισης νέων υδατικών πόρων με κάθε πρόσφορο τεχνικά και 

οικονομικά τρόπο.  

Για την αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί κατά βάση η μέθοδος της Τεκμηριωμένης Γνώμης (IJ) και σε 

μικρότερο βαθμό συνδυαστικά με τη μέθοδο Τιμών της Αγοράς (ΜΡ). Η Κατάταξη Εμπιστοσύνης αποτιμάται 
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Μεσαία (Μ), λόγω της βασιμότητας των εκτιμήσεων περί προσαρμογής της ζήτησης στις συνθήκες της 

κλιματικής αλλαγής. Το πρόσημο της αποτίμησης είναι κατά περίπτωση θετικό (+) και κατά περίπτωση 

αρνητικό (-) ανάλογα με το σενάριο μελλοντικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.  

Η οικονομική αποτίμηση δίνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 6-1. Επισημαίνεται ότι από τις δύο περιπτώσεις 

μεταβολής της ζήτησης που έχουν εξεταστεί για το μελλοντικό σενάριο RCP4.5 στο κεφάλαιο 5.2 (Πίνακας 

5-4), περιλήφθηκε στην αποτίμηση η περίπτωση (β) που προβλέπει μείωση της ζήτησης κατά 10%, η οποία 

θεωρήθηκε και περισσότερο πιθανή. 

Πίνακας 6-1 Μέγεθος και κατάταξη εμπιστοσύνης οικονομικής αποτίμησης επιπτώσεων λόγω 
κλιματικής αλλαγής στο φυσικό πόρο του νερού (Υδατικό Δυναμικό) 

Μεταβλητή (δείκτης) 
Κατάταξη 

Εμπιστοσύνης 

RCP4.5 
(μεσαίο σενάριο) 

RCP8.5 
(ακραίο σενάριο) 

2050 2100 2050 2100 

Αλλαγές στη ζήτηση νερού 
υδροδότησης (πάροχος ΕΥΔΑΠ) 

 
Μεσαία (M) 

 
+Η +Η -Η -Η 

Αλλαγές στη ζήτηση νερού 
αγροτικής χρήσης (υπόγειου) 

 
Μεσαία (M) 

 
+Η +Η -Η -Η 

Αλλαγές στη ζήτηση νερού 
βιομηχανικής – επαγγελματικής 

χρήσης (υπόγειου) 
Μεσαία (M) +Η +Η -Η -Η 

Το ύψος της οικονομικής αποτίμησης που παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-1 είναι σε κάθε περίπτωση Υψηλό 

(Η). Αν και η προσέγγιση του δεν είναι εύκολη με αριθμητικά στοιχεία, δεδομένου ότι για κάτι τέτοιο 

απαιτείται η κατάρτιση ενός πλήρους μελλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου προς κοστολόγηση, είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί εμμέσως. Στην περίπτωση του σεναρίου RCP4.5 θα έχουμε την εφαρμογή μέτρων 

προσαρμογής στην κατεύθυνση των παραπάνω αναφερόμενων αξόνων παρεμβάσεων (γ) ή/και (α). 

Αντίθετα στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 θα έχουμε την εφαρμογή μέτρων στην κατεύθυνση του 

παραπάνω αναφερόμενου άξονα παρεμβάσεων (β). Στην πρώτη περίπτωση το πρόσημο της αποτίμησης 

εκτιμάται θετικό, ενώ στη δεύτερη αρνητικό. Και στις δύο πάντως περιπτώσεις η διαχείριση θα 

συμπεριλάβει σημαντικούς υδατικούς όγκους λόγω του μεγάλου μεγέθους της ζήτησης και θα γίνει με 

εξελιγμένες τεχνικές εφαρμογές. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα απαιτήσουν πιθανότατα δαπάνες 

χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν το 1.000.000 € το χρόνο. 

6.2 Οικονομική αποτίμηση μελλοντικών κινδύνων λόγω πλημμυρών 

Η οικονομική αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στο μέλλον είναι μια δύσκολη άσκηση, ακόμη και με 

την πιο εξελιγμένη επιστημονική ανάλυση. Ως εκ τούτου, η αβεβαιότητα είναι εγγενής σε αυτή τη 

διαδικασία και πρέπει είμαστε προσεκτικοί. Η διαπίστωση αυτή περιέχεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τα Πρότυπα Προστασίας και Ασφάλειας από Πλημμύρες [25]. Στον ίδιο Οδηγό προτείνεται και 

το πλαίσιο καθοδήγησης της συγκεκριμένης ανάλυσης αφού, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, 

οποιαδήποτε άλλη ανάλυση παρουσιάζει δυσκολίες και μπορεί να είναι εξαιρετικά παραπλανητική. Η 

προσέγγιση που προτείνεται βασίζεται στην ανάλυση κόστους-οφέλους που χρησιμοποιεί την οικονομική 

αποτελεσματικότητα ως το μοναδικό κριτήριο για την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων. Η οικονομική 
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αποδοτικότητα μετριέται ως η διαφορά των αποτελεσμάτων (όφελος) έναντι των εισροών (κόστος) και 

μόνο όταν αυτή μεγιστοποιείται, είναι μέγιστη και η οικονομική αποτελεσματικότητα που επιδιώκεται. Ο 

μεγάλος άγνωστος σε μια τέτοια ανάλυση είναι όμως οι πιθανές μελλοντικές ζημιές από πλημμύρες, 

προκειμένου να συγκριθούν με το ετήσιο κόστος πρόληψης τους για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 

Η προσέγγιση των μελλοντικών ζημιών από πλημμύρες έγινε στην παρούσα πιθανολογικά, εκτιμώντας 

αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης στο εξεταζόμενο μέλλον, αλλά και με βαθμιαία μεταβαλλόμενη 

σφοδρότητα στα δύο σενάρια μελλοντικών εκπομπών που εξετάστηκαν. Οι πίνακες 4-9 ως 4-16 δίδουν 

μεγέθη ζημιών προς χρηματική αποτίμηση, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως αυθαίρετο και πιθανότατα 

λανθασμένο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η δεδομένη έκταση κατάκλυσης, συγκεκριμένης περιόδου 

επαναφοράς (και επομένως σεναρίου εκπομπών) μελλοντικού συμβάντος, θα έχει την ίδια αξία ως γη και 

ως εποικοδόμημα στο μέλλον με αυτή που αποτιμούμε σήμερα. Η μόνη προσέγγιση επομένως που μπορεί 

να γίνει είναι περιγραφική, ενδεχόμενα και με βάση την τάξη μεγέθους. 

Μια δεύτερη βάση οικονομικής αποτίμησης παρέχεται από το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από 

προηγούμενες πλημμύρες, οι οποίες όμως έχουν γενικά μεγάλο περιθώριο εκτιμήσεων. Στο κόστος αυτό θα 

πρέπει να περιλάβουμε: 

- Το άμεσο κόστος από τις απώλειες της φυσικής καταστροφής (υποδομών, αγαθών κλπ) και, 

- Το έμμεσο κόστος που περιλαμβάνει παράπλευρες οικονομικές απώλειες από τη διακοπή της 

οικονομικής δραστηριότητας, τις μισθολογικές απώλειες, τις απώλειες αγαθών και μη παροχής 

υπηρεσιών, τη νοσηρότητα της κοινότητας κ.α. 

Στο συγκεκριμένο οικονομικό κόστος δεν περιλαμβάνονται: η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις λόγω της καταστροφής και φυσικά τυχόν απώλεια ανθρώπινης ζωής, 

παράμετροι που δεν αποτιμώνται οικονομικά. 

Στο συγκεκριμένο οικονομικό κόστος περιλαμβάνονται όμως και οι δαπάνες επανορθωτικών, ή/και 

αντιπλημμυρικών έργων που χρειάστηκε να γίνουν μετά το πλημμυρικό συμβάν, οι οποίες μπορεί να 

αξιολογηθούν και αυτοτελώς ως οικονομικό κόστος επιπτώσεων από πλημμύρα. 

Ένας πρόσθετος όμως λόγος αβεβαιότητας των παραπάνω οικονομικών δεδομένων προέρχεται από το 

γεγονός ότι οι πλημμύρες του παρελθόντος δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες επανάληψης στο μέλλον, αλλά 

μάλλον, ούτε και τα ίδια αποτελέσματα, αφού η εκδήλωση τους οδηγεί εκ των υστέρων σε διορθωτικές 

παρεμβάσεις που πιθανότατα μειώνουν τις συνέπειες ανάλογου μελλοντικού συμβάντος στην ίδια περιοχή. 

Η οικονομική τελικά, αποτίμηση των ζημιών παρελθόντων πλημμυρικών συμβάντων, δεν μπορεί κατά την 

άποψη μας να αξιολογηθεί στα πλαίσια της παρούσας ως απόλυτος τιμή. Η πιο αξιόπιστη αξιολόγηση τους 

είναι και εδώ κυρίως περιγραφικά, ενδεχόμενα και με βάση την τάξη μεγέθους. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποιες οικονομικές αποτιμήσεις κόστους πλημμυρικών συμβάντων που έχουν 

δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια ως εξής: 

- Ποσό της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ είναι το κόστος των ζημιών εκτεταμένων ποτάμιων πλημμυρών 

που έπληξαν το 2014 τη Σερβία. 
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- Ποσό 42 εκατ. ευρώ το προεκτιμώμενο κόστος άμεσων αντιπλημμυρικών έργων για την 

αποκατάσταση ζημιών από τη μεγάλη πλημμύρα του Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρας Αττικής. 

- Ποσό της τάξης του 1 δισ. Ευρώ από τις ζημιές των πλημμυρών στη Βενετία το 2019 

Αλλά και κάποιες εκτιμήσεις μελλοντικού κόστους ζημιών από πλημμύρες, που δεν συνοδεύονται όμως 

ούτε από στοιχειώδη ανάλυση από την οποία έχουν προέλθει: 

- Στα 750 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει το ετήσιο κόστος ζημιών από πλημμύρες το έτος 2050, 

σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας την οποία παρουσιάζει το περιοδικό Nature Climate 

Change (https://energypress.gr). Η εκτίμηση αφορά πλημμύρες σε παραλιακές πόλεις – λιμάνια, 

λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας και προκύπτει βάσει αποτίμησης πλημμυρικών ζημιών 

συνολικού ύψους 6 δις. δολαρίων στις 136 μεγαλύτερες πόλεις – λιμάνια του κόσμου το έτος 2005. 

- Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η κινεζική πόλη Κουανγκτσόου θα πρέπει 

να διαθέτει ετησίως περί τα 13 δις. δολάρια για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες, ενώ 

ιδιαίτερα υψηλό θα είναι το κόστος και για τη Βομβάη της Ινδίας, αλλά και αρκετές αμερικανικές 

πόλεις, όπως το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη. Για να αποφευχθεί η κατακόρυφη αύξηση του 

κόστους, κάθε μια από τις 136 πόλεις που έλαβε υπόψη της η έρευνα θα πρέπει να επενδύσει κατά 

μέσο όρο 350 εκατ. δολάρια ετησίως σε αντιπλημμυρικά έργα. 

- Οι Ciscar et al. (2009), υπολογίζουν ότι μέχρι το 2100, το ετήσιο κόστος των πλημμυρών θα αυξηθεί 

από τα 6 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, στα 8 έως 15 δισ. ευρώ [7]. Είναι πιθανόν ότι για την 

εκτίμηση τους αυτή οι συγγραφείς βασίστηκαν στην παραπάνω αναφερθείσα έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Εκτός από την αδυναμία αποτίμησης με συγκεκριμένα νούμερα του μελλοντικού πλημμυρικού κινδύνου, 

εκείνο που προκύπτει με βεβαιότητα από τα μέχρι τώρα εκτεθέντα είναι ότι ακόμα και σε μικρής γενικά 

έκτασης πλημμυρικά συμβάντα, το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο και, σε υπερετήσια βάση, εκτιμάται ότι 

εύκολα υπερβαίνει το 1.000.000 € το χρόνο.  

Η οικονομική αποτίμηση δίνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 6-2. Επισημαίνεται ότι: 

- Για την αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί κατά βάση η μέθοδος της Τεκμηριωμένης Γνώμης (IJ), με 

συναξιολόγηση του κόστους προηγούμενων συμβάντων, αλλά και των υπολοίπων παραγόντων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

- Η Κατάταξη Εμπιστοσύνης αποτιμάται Χαμηλή (L), λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που 

χαρακτηρίζει συνολικά την αξιολόγηση. 

- Το ύψος της οικονομικής αποτίμησης διαφοροποιείται ανά ΖΔΥΚΠ ανάλογα με τη συχνότητα 

εκδήλωσης πλημμύρας και την έκταση των συνεπειών της που έχει πιθανολογηθεί. Στο στοιχείο 

αυτό βασίζεται η υπέρβαση ή όχι του ορίου του 1.000.000 € το χρόνο, σε υπερετήσια βάση. 

- Το πρόσημο της αποτίμησης είναι σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικό (-), αφού οι πλημμυρικές 

συνέπειες αξιολογούνται μόνο ως επιπτώσεις και όχι ως ευκαιρίες (βλέπε στα προηγούμενα). 

 

https://energypress.gr/
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Πίνακας 6-2 Μέγεθος και επίπεδο εμπιστοσύνης οικονομικής αποτίμησης (κόστους) μελλοντικών 
ζημιών από πλημμύρες ανά ΖΔΥΚΠ. 

ΖΔΥΚΠ 
Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης 

RCP4.5 
(μεσαίο σενάριο) 

RCP8.5 
(ακραίο σενάριο) 

2100 2100 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - 
GR06RAK0011 

(L) -Η -Η 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών Βάρης-Αγίας 
Μαρίνας-Κορωπίου - GR06RAK0012 

(L) -L -L 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιων περιοχών Σαρωνίδας-
Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας - GR06RAK001 

(L) -L -L 

ΖΔΥΚΠ Περιοχής των Μεσογείων - 
GR06RAK003 

(L) -Μ -Μ 

ΖΔΥΚΠ Παράκτιας πεδινής περιοχής 
Μαραθώνα-Νέας Μάκρης - GR06RAK007 

(L) -Μ -Μ 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης λεκάνης τεχνητής 
λίμνης Μαραθώνα - GR06RAK006 

(L) -L -L 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Μεγάρων – Νέας 
Περάμου - GR06RAK004 

(L) -Η -Η 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Ασπροπύργου - 
Ελευσίνας - GR06RAK005 

(L) -Η -Η 
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7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος (Τομέα), όπως ορίστηκε στη μεθοδολογία (κεφάλαιο 2.4.3), 

είναι ουσιαστικά η δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης ή/και 

προσαρμογής του συστήματος (Τομέα) έναντι μελλοντικών επιπτώσεων στη λειτουργία του. Η ικανότητα 

προσαρμογής διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 

• Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την 

εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για 

μελλοντικές επιπτώσεις. 

• Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η 

ανθρώπινη ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής. 

Και στις δύο περιπτώσεις η ικανότητα προσαρμογής έχει ως κύριο συστατικό την ανθρώπινη παρέμβαση, 

αφενός μεν στο αν η δομή και συγκρότηση του συστήματος καθιστά ευχερή την εφαρμογή (από τον 

άνθρωπο) αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής (διαρθρωτική ικανότητα) και αφετέρου αν η 

ανθρώπινη ικανότητα έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής (οργανωτική ικανότητα). 

Η φυσική πάντως αντίδραση του ίδιου του συστήματος (και εν προκειμένω του εξεταζόμενου Τομέα), θα 

είναι προσαρμοστική σε δυσμενή κατεύθυνση, αφού η μείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση της 

θερμοκρασίας θα σημάνουν διαταραχή του υδρολογικού κύκλου, με σημαντικές επιπτώσεις και σε 

ευρύτερους παράπλευρους Τομείς. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επομένως καθοριστική στο μετριασμό 

των επιπτώσεων αυτών και τελικά, στη διαμόρφωση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση θα πρέπει να συνίσταται στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προσαρμογής, 

που αποτελούν μονόδρομο για τη μείωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής κυρίως όμως, αποτελούν 

μονόδρομο για την εξασφάλιση της αειφορικής λειτουργίας του Τομέα, που είναι με τη σειρά της 

προϋπόθεση για την ίδια τη ζωή. Αναλυτικά στοιχεία δόθηκαν στα προηγούμενα, όπου συζητήθηκαν οι 

επιπτώσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας του Τομέα και κάποιες από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις 

αντιμετώπισης τους έχουν ήδη συνεκτιμηθεί. 

Ο σχεδιασμός της ανθρώπινης παρέμβασης επιχειρείται σε στρατηγικό επίπεδο με την κατάρτιση του 

παρόντος Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο 

στοχεύει στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όλων των επιμέρους τομέων φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ειδικά στον εξεταζόμενο Τομέα, επιχειρείται η προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή των υπαρχόντων Διαχειριστικών Σχεδίων των νερών, που έχουν συνταχθεί σε επίπεδο 

λεκάνης απορροής (ΣΔΛΑΠ) και περιλαμβάνουν και τους κινδύνους πλημμύρας (ΣΔΚΠ). 

Η προσαρμογή σχεδιάζεται με την επέκταση των εγκεκριμένων με τα Διαχειριστικά Σχέδια δράσεων και 

μέτρων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι πιθανολογούμενες μελλοντικές μεταβολές των επιπτώσεων, στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (αποτροπή), ή τουλάχιστον στο βαθμό που δεν θα αποβούν καταστροφικές 
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(προσαρμογή). Παράλληλα, η προσαρμογή σχεδιάζεται με τη διατύπωση νέων μέτρων όπου χρειάζεται, για 

την αντιμετώπιση ζητημάτων που εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν, ή θα οξυνθούν στο μέλλον. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο Τομέα ‘‘Υδατικοί Πόροι & 

Πλημμύρες’’, από τις οποίες επιλέχθηκαν προς αξιολόγηση τρεις ομάδες που κατατάχθηκαν ως επιπτώσεις 

μεγαλύτερης προτεραιότητας. Η κατάταξη έγινε με βαθμολόγηση, σε εφαρμογή της μεθοδολογίας που 

περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων περιλάμβανε την εκτίμηση της μεταβολής τους στο μέλλον, στις συνθήκες 

της κλιματικής αλλαγής και στην ποσοτικοποίηση, αλλά και τη χρηματική αποτίμηση του κινδύνου που 

αντικατοπτρίζουν. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της αναγκαιότητας λήψης μέτρων αποτροπής 

ή/και προσαρμογής, καθώς επίσης η εκτίμηση της προτεραιότητας και του μεγέθους που θα πρέπει να 

έχουν.  

Με βάση την ανάλυση που αναφέρθηκε στα προηγούμενα, οι μεταβολές στο μέλλον, λόγω κλιματικής 

αλλαγής, των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας που εξετάσθηκαν συνοψίζονται σε: 

• Υποβάθμιση της ποσότητας και της ποιότητας του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού που, ως 

φυσικός πόρος, καθορίζει χωρίς υποκατάστατο την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτοί οι μειωμένης 

ποσότητας και υποδεέστερης ποιότητας υδατικοί όγκοι του μέλλοντος, θα περιορίσουν τη 

διαθεσιμότητα για κάλυψη των αναγκαίων χρήσεων. Οι επιπτώσεις εκτιμώνται καθοριστικές με 

επιδράσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς, 

λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει το νερό σε αυτό. Ουσιαστικά οι επιπτώσεις στον 

εξεταζόμενο Τομέα, επάγονται παράπλευρες επιπτώσεις σε όλους ανεξαιρέτως τους υπόλοιπους 

τομείς που μελετώνται στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Προσαρμογής. 

• Προσαρμογές στη ζήτηση υδατικών πόρων, οι οποίες όμως κρίνονται επιβεβλημένες στο μέλλον, 

από την αναγκαιότητα διατήρησης της δυνατότητας κάλυψης όλων των αναγκών της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση θα κατευθύνεται σε βαθμιαία μειούμενης 

διαθεσιμότητας υδατικούς όγκους, η προσαρμογή της στο μέλλον είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη 

αυτή, που λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ως η πλέον πιθανή, έχει αξιολογηθεί στην 

ανάλυση που πραγματοποιήσαμε. Είναι άλλωστε συμβατή κατά την άποψη μας με το σενάριο 

μελλοντικών εκπομπών RCP4.5. Αντίθετα, στο σενάριο μελλοντικών εκπομπών RCP8.5 προβλέπεται 

αυξημένη χρήση πόρων, που πιθανότατα δεν θα είναι εφικτή. 

• Αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση, μεταβολές που 

αναμένεται ότι θα διαφοροποιούνται με το ένα ή το άλλο σενάριο μελλοντικών εκπομπών, αλλά σε 

κάθε περίπτωση θα έχουν σημαντικές επιδράσεις σε όλους του τομείς του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των πλημμυρών θα επιφέρουν υλικές ζημιές, 

διακοπή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και σημαντικό οικονομικό κόστος αποκατάστασης, 

χωρίς να αποκλείονται και οι ανθρώπινες απώλειες. 

Οι παραπάνω επιπτώσεις έχουν αυξημένη σπουδαιότητα στην Περιφέρεια Αττικής, για λόγους που 

σχετίζονται με την χωροταξική – πολεοδομική της συγκρότηση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς και 

δομημένου περιβάλλοντος στην περιοχή. Η Περιφέρεια Αττικής είναι μητρόπολη, κεντρικός πόλος των 

κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας, με έντονο αστικό χαρακτήρα και πυκνή δόμηση 

σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά καλύπτουν το φυσικό έδαφος στο 
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μεγαλύτερο μέρος των πεδινών εκτάσεων (και όχι μόνον) της Περιφέρειας, γεγονός που αφενός μειώνει τη 

δυνατότητα κατείσδυσης και επομένως συγκράτησης του νερού και αφετέρου αυξάνει την τρωτότητα της 

περιοχής σε πλημμυρικές καταστροφές. Όλες οι δράσεις επομένως που ασκούνται στην περιοχή της 

Περιφέρειας Αττικής έχουν, από την άποψη του νερού, ένα διπλά δυσμενές αποτέλεσμα. Από τη μία 

επιβαρύνουν τον κύκλο αέναης λειτουργίας του εξαντλώντας τον φυσικό πόρο και από την άλλη καλύπτουν 

αυξημένη ζήτηση νερού στον ίδιο τον προοδευτικά εξαντλούμενο φυσικό πόρο. 

Οι παραπάνω κίνδυνοι επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή που θα επιδράσει προς την κατεύθυνση 

μείωσης της διαθεσιμότητας και αύξησης των καταστροφικών αποτελεσμάτων του νερού (υδατικού 

δυναμικού). Όπως όμως αναφέρεται και στην έκθεση CCRA του Ηνωμένου Βασιλείου [1], "οι κίνδυνοι της 

κλιματικής αλλαγής μπορούν να μειωθούν ή να επιδεινωθούν ανάλογα με το πόσο καλά αναγνωρίζουμε 

και προετοιμάζουμε για αυτούς". Βέβαια η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο και οι 

δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την παραγωγή αερίων του 

θερμοκηπίου είναι, λόγω του μικρού της μεγέθους, πρακτικά μηδενικές. Η υλοποίηση όμως στοχευμένων 

ενεργειών προσαρμογής αποτελεί μονόδρομο για τη μείωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στην 

Ελλάδα που, λόγω γεωγραφικής θέσης, είναι μέσα στις χώρες που θα πληγούν σκληρότερα και 

συντομότερα. Οι ενέργειες δε αυτές έχουν αυξημένη σπουδαιότητα στην Περιφέρεια Αττικής που 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη τρωτότητα στον εξεταζόμενο Τομέα ‘‘Υδατικοί Πόροι & Πλημμύρες’’ και η 

αναγκαιότητα υλοποίησης τους κρίνεται επιτακτική. 

Η πρώτη δράση που θεωρούμε καθοριστική για την προσαρμογή είναι γενικού περιεχομένου και δεν 

αφορά μόνο τον εξεταζόμενο Τομέα, αλλά αναφέρεται στην αναγκαιότητα εμπέδωσης κοινωνικής 

συνείδησης για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Κάθε ένας από εμάς και η κοινωνία μας συνολικά 

θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να αποτρέψει μια μελλοντική 

περιβαλλοντική καταστροφή. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, από την οικονομία στο νερό μέχρι την 

ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιεί, θα είναι όμως χρήσιμο και ίσως καθοριστικό αν αποτελέσει 

συνείδηση και συνήθεια ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας μας.  

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ήδη η κεντρική Διοίκηση με την υλοποίηση του έργου LIFE-IP 

AdaptInGR με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην 

Ελλάδα» που γίνεται υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 

Ατμόσφαιρας, (https://www.adaptivegreece.gr), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο έργο 

συμμετέχουν διάφοροι φορείς και Πανεπιστήμια και δημοσιοποιούν τα πορίσματα τους προς 

ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού. Άποψη μας είναι πως οι ενέργειες αυτές πρέπει να 

ενδυναμωθούν με ευρύτερη δημοσιοποίηση και προβολή του στόχου τους, αρχής γενομένης από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τους μαζικούς φορείς της κοινωνίας. 

Το Μέτρο M06Σ1502 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού» του ΣΔΛΑΠ Αττικής 

προβλέπει τη διαρκή εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών με έμφαση στη σημασία της ορθολογικής 

διαχείρισης του πόρου και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών νερού και του κοινού για τις τρέχουσες 

κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε 

ισχύ.  

Επίσης, το Μέτρο M06Σ1503 «Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση», του ΣΔΛΑΠ Αττικής προβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία με διπλή σκοπιμότητα, 
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από τη μια τη μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι - προστασία υδάτων από την 

ρύπανση και από την άλλη, τη σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη 

σωστή χρήση του νερού 

Φορείς υλοποίησης των παραπάνω μέτρων είναι οι Δήμοι και η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, αλλά η 

Περιφέρεια Αττικής θεωρούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή, με τη 

συμμετοχή της στην έκδοση σύντομων εντύπων και στη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, με βάση 

και το ειδικό ενδιαφέρον που έχει ως μητροπολιτική περιφέρεια με υψηλού επιπέδου εκτιμώμενες 

επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή Civil Attica, που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα 

από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί ένα σημαντικό 

θετικό βήμα προς το σκοπό αυτό. 

Η δεύτερη δράση που θεωρούμε αναγκαία αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνεκτίμησης της διάστασης 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε κάθε ενέργεια της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως σε αυτές που 

αναφέρονται σε έργα και τεχνικές κατασκευές. Κάθε έργο (βελτίωση/προσαρμογή υφιστάμενου, ή 

κατασκευή νέου) που σχετίζεται με το νερό, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή. Ο χρόνος ζωής πολλών έργων είναι τα 50 χρόνια, περίοδος που η κλιματική αλλαγή θα 

είναι ήδη παρούσα με μετρήσιμες επιπτώσεις, ως εκ τούτου η πρόβλεψη προσαρμογής θα πρέπει να γίνει 

σε κάθε έργο από τώρα. 

Οι επόμενες δράσεις αναφέρονται ουσιαστικά στην εφαρμογή των μέτρων για τους υδατικούς πόρους και 

τα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν ήδη εγκριθεί από τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ και 

Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΥΔ06). Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων 

θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκές επιπτώσεις στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μεγάλο 

αριθμό παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση του νερού, την εξασφάλιση 

της αειφορικής λειτουργίας του κύκλου του και την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων από τις πλημμυρικές 

απορροές του. Όλα τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφού 

αποσκοπούν στη διατήρηση του φυσικού πόρου και την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων από τις 

πλημμυρικές απορροές του. Κάποιες κατά περίπτωση πρόσθετες εξειδικεύσεις – συμπληρώσεις στα μέτρα 

αυτά που κρίθηκαν αναγκαίες με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αναφέρονται: 

1. Στην αναγκαιότητα εκπόνησης ειδικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας 

μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν οι παράμετροι διατήρησης της οικολογικής τους ισορροπίας. 

Κρίσιμο μεταξύ αυτών των παραμέτρων είναι το νερό, υπό την έννοια ενός ελάχιστου οικολογικού 

δυναμικού που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. 

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι το ΣΔΛΑΠ προβλέπει το Μέτρο Μ06Β0903 «Κατάρτιση εθνικής 

μεθοδολογίας και προδιαγραφών για τον προσδιορισμό της οικολογικής  παροχής  ποτάμιων ΥΣ» 

που παρουσιάζει συνάφεια και θα υλοποιηθεί κεντρικά από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 

ΥΠΕΝ. Το ειδικό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Αττικής έγκειται στην ύπαρξη σημαντικών 

προστατευόμενων περιοχών στα όρια της, η διατήρηση των οποίων είναι σημαντική εκτός των 

άλλων και για την περιβαλλοντική ισορροπία των ιδιαίτερα έντονων πιέσεων που ασκούνται στη 

περιοχή. Η εκπόνηση Νοέμβριο του 2014 από την Περιφέρεια Αττικής της μελέτης «Εκτίμησης 

Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης» αποτελεί θετικό 

παράγοντα που πρέπει να έχει ανάλογη συνέχεια. 
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2. Στην αναγκαιότητα διερεύνησης προς χρήση τεχνικών αποδοτικής χρήσης νερού στα κτίρια και στις 

κατοικίες, μέσω συστημάτων ανακύκλωσης του γκρίζου νερού των σπιτιών μας για δευτερεύουσες 

χρήσεις. Παρόμοια συστήματα έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις 

(CYPROBELL, Κύπρος) και προτείνεται να διερευνηθεί η εφικτότητα εφαρμογής τους και στην 

Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση έχει εφαρμογή σε επίπεδο κατοικίας ή/και πολυκατοικίας, ενώ σε 

περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα απαιτεί πιθανότητα και τη θέσπιση κάποιου οικονομικού 

κινήτρου για την εφαρμογή της, λόγω κόστους των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Όλα αυτά δεν 

μπορεί παρά να γίνουν κεντρικά, πιθανόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά η Περιφέρεια 

Αττικής έχει ειδικό ενδιαφέρον να επηρεάσει προς την κατεύθυνση αυτή, λόγω του ειδικού της 

βάρους στην κατανάλωση νερού και του σημαντικών υδατικών όγκων που καταναλώνει. 

3. Στην αναγκαιότητα εξειδίκευσης των Μέτρων που έχουν εγκριθεί στο ΣΔΚΠ του υδατικού 

διαμερίσματος Αττικής, με βάση τον αυξημένο κίνδυνο που εντοπίστηκε στην παρούσα ανάλυση. 

Στα πλαίσια αυτά και επικουρικά των μέτρων του ΣΔΚΠ, προτείνεται η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης 

αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές που έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα 

προβλήματα. Η μελέτη μπορεί να εκπονηθεί συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής, ή ανά ΖΔΥΚΠ και 

σκοπός της θα είναι ο εντοπισμός των προνομιακών αξόνων απορροής των πλημμυρικών νερών σε 

περίπτωση συμβάντος και οι αναγκαίες προσαρμογές για την ευχερή αποχέτευση τους προς τους 

αποδέκτες. Ο εντοπισμός θα γίνει με τοπογραφική αποτύπωση σε κατάλληλη κλίμακα, όλων των 

θαμμένων από την αστικοποίηση αξόνων επιφανειακής απορροής, ιχνηθέτηση της διαδρομής τους 

και πρόταση παρεμβάσεων άρσης τυχόν εμποδίων και εξασφάλισης της απρόσκοπτης απορροής 

τους και ευχερούς διοχέτευσης της στους αποδέκτες. Ο εντοπισμός θα συνοδευτεί από υδρολογική 

μελέτη της πλημμυρικής απορροής και υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης της. Οι περιοχές 

αυξημένου κινδύνου που πρέπει να περιληφθούν στην προτεινόμενη μελέτη, με αναφορά ανά 

ΖΔΥΚΠ και κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011: 

i) οι περιοχές του Λεκανοπεδίου στις ανατολικές πλαγιές του όρους Αιγάλεω και μέχρι τη ζώνη 

απορροή του Κηφισού (περιοχές των δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Ιλίου, Αγίων 

Αναργύρων – Καματερού, Φυλής), 

ii) οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας από το Βοτανικό και τον Κεραμεικό μέχρι τον Ταύρο και τον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη, πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Πέτρου 

Ράλλη, Κωνσταντινουπόλεως και οι περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, 

iii) το παραλιακό μέτωπο Γλυφάδας – παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού που πλήττεται από 

απορροές που κινούνται από τις δυτικές πλαγιές του Υμηττού στις περιοχές Ηλιούπολης και 

Αργυρούπολης, 

iv) οι περιοχές των δυτικών πλαγιών του Υμηττού στην Ηλιούπολη και κατά μήκος της ζώνης 

απορροής του ρέματος Πικροδάφνης. 

Στις ευπρόσβλητες περιοχές του Λεκανοπεδίου δεν έχουμε συμπεριλάβει την παραλιακή ζώνη 

Νέου Φαλήρου – Τζιτζιφιών που έχουν επανειλημμένα πληγεί στο παρελθόν από πλημμυρικά 

συμβάντα. Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις από την 

Περιφέρεια Αττικής με τα έργα νέας διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου, που έχουν πολύ 

μεγάλη αντιπλημμυρική διάσταση. 
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ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Ασπροπύργου - Ελευσίνας - GR06RAK005: 

i) οι περιοχές Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας και τα ρέματα Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που 

έχουν δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν κατά πολύ την ομαλή απορροή 

τους και, 

ii) η βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου όπου το ρέμα Μαύρης Ώρας συμβάλλει στο ρέμα 

Γιαννούλας και ουσιαστικά δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη με προφανείς κινδύνους στις 

περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων. 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Μεγάρων – Νέας Περάμου - GR06RAK004, τόσο στην περιοχή Μεγάρων, 

όσο και στην περιοχή της Νέας Περάμου (ρέμα Κουλουριώτικο Μονοπάτι), που δημιουργούνται 

έντονα προβλήματα σε ανθρώπους, οικισμούς και καλλιέργειες. 

Οι χαμηλές απορροές και οι ζώνες εκβολής του ρέματος Ραφήνας και του Ερασίνου ποταμού, στη 

δεύτερη περίπτωση λόγω και του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και της προστατευόμενης 

περιοχής. 

Οι παραπάνω αναφερθείσες περιοχές χαρακτηρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας να 

συμπεριληφθούν στη μελέτη στα πλαίσια της ανάλυσης που προαναφέρθηκε, ενώ έπονται οι 

περιοχές των υπολοίπων ΣΔΥΚΠ, χωρίς να υποβαθμίζεται βέβαια η σπουδαιότητα τους. 

Στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιοχές, υπάρχει αστικό περιβάλλον, με πυκνή 

δόμηση και διαμορφωμένες λειτουργίες που πολλές φορές λειτουργούν ως τροχοπέδη για 

σημαντικές παρεμβάσεις. Για τους λόγους αυτούς οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να 

επικεντρωθούν στο οδικό δίκτυο με κατάλληλες διαμορφώσεις που θα διευκολύνουν την 

απορροή των πλημμυρικών νερών. Μια πρόταση προς διερεύνηση από την παραπάνω μελέτη 

είναι αυτή της διαμόρφωσης στις επικλινείς περιοχές, των οδών που έχουν γίνει πάνω σε 

θαμμένα ρέματα, με ελαφρά εγκάρσια κλίση του οδοστρώματος προς το μέσον της οδού. Με τον 

τρόπο αυτό η διατομή του οδοστρώματος θα έχει κατά μήκος της διαδρομής του μία κεντρική 

εσοχή, που θα διευκολύνει την ταχεία απορροή των νερών. Η πρόταση αυτή είναι ενδεικτική των 

παρεμβάσεων που μπορεί να γίνουν με γνώμονα τη διευκόλυνση των πλημμυρικών ροών με τη 

μικρότερη δυνατή όχληση στο διαμορφωμένο αστικό περιβάλλον. Είναι σίγουρο ότι στα πλαίσια 

της μελέτης θα αναζητηθούν και θα προκύψουν και άλλες παρόμοιες δυνατότητες που θα 

διευκολύνουν τους σκοπούς της. 

4. Εκπόνηση στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης και προσδιορισμού στο μέλλον της εξέλιξης των 

φυσικών φαινομένων που συνδέονται με δυσμενή αποτελέσματα, με ειδική αναφορά στα 

πλημμυρικά φαινόμενα της Αττικής. Η προσέγγιση που κάναμε στα πλαίσια της παρούσας 

εμπεριέχει σημαντικές παραδοχές και είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους του 

προβλήματος, για τη διαπίστωση προτεραιοτήτων και για το σχεδιασμό παρεμβάσεων. Από μία 

μελέτη όμως όπως η προτεινόμενη προσδοκούμε ίσως περισσότερο συγκεκριμένα ποσοτικά 

δεδομένα, που θα διευκολύνουν τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό. Οι μελέτες του τύπου 

αυτού βασίζονται κυρίως στη μαθηματική προσομοίωση (μοντελοποίηση), ειδικά για τις 

πλημμύρες ανά επιμέρους λεκάνη του υδρογραφικού δικτύου. Η δομή του μοντέλου της μπορεί να 

περιλαμβάνει την προσομοίωση των φυσικών συνθηκών και η βαθμονόμηση του να γίνει με τα 

διαθέσιμα συμβάντα της τελευταίας 50ετίας (υπάρχουσα κατάσταση). Η μελλοντική εικόνα θα 

προκύπτει από μεταβλητές πρόβλεψης των μετεωρολογικών παραμέτρων, που θα συνδεθούν με 

όμβριες καμπύλες στις υπάρχουσες θέσεις – σταθμούς του εγκεκριμένου ΣΔΚΠ, από τις οποίες θα 

προκύπτουν τα πλημμυρογραφήματα. Η διόδευση της πλημμύρας θα υλοποιείται μέσω του ήδη 
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ψηφιοποιημένου τοπογραφικού υποβάθρου. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να έχει τη μορφή 

ερευνητικού προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουν ενδεχόμενα διάφοροι φορείς, μελετητές, 

πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπό το συντονισμό και την εποπτεία της Περιφέρειας 

Αττικής. Το μαθηματικό μοντέλο που θα συνταχθεί θα βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας (πιθανόν Διεύθυνση Πολιτική Προστασίας), που θα διαθέτει εκπαιδευμένους 

υπαλλήλους για το χειρισμό του. Θα πρέπει να τροφοδοτείται και να ρυθμίζεται με τα νέα κάθε 

φορά δεδομένα, όπως π.χ. μία φορά το χρόνο με τα νέα κλιματικά δεδομένα, επετειακά σε κάθε 

πλημμυρικό συμβάν, έτσι ώστε να αναβαθμίζεται η αξιοπιστία του στην προσομοίωση των 

φυσικών συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εργαλείο χρήσης για παρεμβάσεις τοπικής 

σημασίας, αλλά και για παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. 

Οι αναφερθείσες Δράσεις συμβάλλουν αθροιστικά στην εξυπηρέτηση των στόχων του παρόντος σχεδίου 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ως πλέον σημαντική όμως από όλες θεωρούμε την πρώτη κατά σειρά 

που αναφέρεται στη συμβολή της Περιφέρειας για την εμπέδωση σε κάθε ένα από εμάς της κοινωνικής 

συνείδησης για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Μόνο τότε θα είναι αποτελεσματική κάθε δράση και 

θα επιτευχθεί βαθμιαία η καλύτερη δυνατή προσαρμογή. 
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10 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.1 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ 

 
Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 

     

1 
Μείωση της βροχόπτωσης της υγρής 
περιόδου (κυρίως Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Τ 
Μείωση της προσφοράς νερού τροφοδοσίας 
υπόγειων υδροφορέων.  

2 
Μείωση της βροχόπτωσης της υγρής 
περιόδου (κυρίως Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Τ Μείωση νερού για αρδεύσεις 

3 
Μείωση της βροχόπτωσης της υγρής 
περιόδου (κυρίως Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Τ Μειωμένες βασικές ροές για τα οικοσυστήματα 

4 
Μείωση της βροχόπτωσης της υγρής 
περιόδου (κυρίως Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Τ 
Μείωση της προσφοράς νερού στους 
ταμιευτήρες. 

5 
Μείωση της βροχόπτωσης της υγρής 
περιόδου (κυρίως Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Τ 

Μείωση της προσφοράς φρέσκου νερού στη 
ζώνη υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφορέων, 
μετατόπιση μετώπου υφαλμύρωσης προς την 
ενδοχώρα. 

6 Μείωση της μέσης βροχόπτωσης. 
Περιορισμός προσφοράς νερού 
(απορροής και κατείσδυσης) σε ετήσια 
βάση.  

Τ 
Μείωση μέσων αποδόσεων υδροληπτικών 
έργων. Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας. 

7 Μείωση της μέσης βροχόπτωσης. 
Περιορισμός προσφοράς νερού 
(απορροής και κατείσδυσης) σε ετήσια 
βάση.  

Τ 
Υποβάθμιση παρόχθιων ζωνών, οικοτόπων και 
ειδών. 

8 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. Τ Μείωση αποθεμάτων σε λίμνες και ταμιευτήρες. 
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Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 

     

9 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. Τ 
Αύξηση απωλειών νερού σε υγρότοπους. 
Υποβάθμιση παρόχθιων ζωνών, οικοτόπων και 
ειδών. 

10 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. Τ 
Υψηλότερη ζήτηση αρδευτικού νερού από τη 
γεωργία, από τα πάρκα και τις περιοχές 
αναψυχής. 

11 Αύξηση θερμοκρασίας 
Υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα, 
καύσωνες 

Τ 

Αύξηση της ζήτησης αιχμής για νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης (νοικοκυριά και τουρισμός). 
Πίεση στα συστήματα ύδρευσης και δυνητική 
ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις και συνεπώς 
αύξηση του κόστους νερού. 

12 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού.  
Επηρεασμός οικοσυστημάτων και ειδών που 
μπορεί να είναι θανατηφόρος για ορισμένα είδη 
ψαριών. 

13 Αύξηση θερμοκρασίας Αυξημένη ανάπτυξη άλγεων. Τ 
Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. 
Απαίτηση για πρόσθετη επεξεργασία. 

14 Αύξηση θερμοκρασίας 
Αύξηση ασθενειών που μεταδίδονται 
μέσω του νερού. 

Τ 
Ζητήματα ασφάλειας και Δημόσιας Υγείας. 
Κίνδυνοι μολυσματικών νοσημάτων. 

15 Αύξηση θερμοκρασίας 
Ποιοτική υποβάθμιση επιφανειακού 
νερού 

Τ 
Αυξημένη χρήση ενέργειας λόγω της 
αναγκαιότητας πρόσθετη επεξεργασίας νερού. 

16 
Αύξηση της διακύμανσης των ετήσιων 
βροχοπτώσεων με πολύ ξηρά χρόνια να 
ακολουθούνται από πολύ υγρά 

Ανισομερής προσφορά νερού με 
αυξημένους όγκους νερών να 
διαδέχονται παρατεταμένες άνυδρες 
περιόδους. 

Τ 

Μειωμένη ικανότητα υπερετήσιας ρύθμισης των 
ταμιευτήρων και των υδροφορέων.  
Αναλογικά περισσότερη ποσότητα νερού θα 
φτάνει στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των 
υγρών ετών, μειώνοντας έτσι τη μέση απόδοση 
τόσο των ταμιευτήρων όσο και των υπογείων 
υδάτων.  
Τα επίπεδα των υδροφορέων θα μειωθούν 
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Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 

     

επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω διείσδυση της 
υφαλμύρινσης. 
Μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας νερού. 

17 
Αύξηση της διακύμανσης των ετήσιων 
βροχοπτώσεων με πολύ ξηρά χρόνια να 
ακολουθούνται από πολύ υγρά 

Ανισομερής προσφορά νερού που 
συνοδεύεται και από μεγάλες εντάσεις 
κατακρημνισμάτων. 

Τ 
Αύξηση εδαφικής διάβρωσης. 
Προβλήματα εδαφικών ασταθειών. 
Μείωση ενεργού όγκου ταμίευσης.  

18 Συχνότερα έτη παρατεταμένης ανομβρίας. 

Έλλειψη νερού βροχοπτώσεων, 
υψηλότερες θερμοκρασίας, 
ενδεχομένως υγρασία, ταχύτητα ανέμου 
και ακτινοβολία. 

Τ 

Μικρότερη διαθεσιμότητα νερού για όλες τις 
χρήσεις και το περιβάλλον. 
Επιδείνωση της κατάστασης των οικοτόπων και 
της ικανότητας υποστήριξης ειδών. Αλάτωση 
εδαφών.  

19 Έμμεσες επιπτώσεις Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Τ 
Αυξημένος κίνδυνος παράκτιων υποδομών 
ύδρευσης. 

20 Έμμεσες επιπτώσεις Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Τ 
Προώθηση μετώπου υφαλμύρινσης προς την 
ενδοχώρα σε παράκτιους υδροφορείς.  
Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας. 

 

 Κλιματική Αλλαγή / ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 
     

21 
Αυξημένες χειμερινές βροχοπτώσεις, 
αυξημένη ένταση, καταιγίδα 

Μεγάλοι όγκοι νερού βροχοπτώσεων, τις 
περισσότερες φορές σε μικρό χρονικό 
διάστημα (αυξημένη ένταση). 

Τ 
Αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας ποταμών. 
Απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών. 

22 
Αυξημένες χειμερινές βροχοπτώσεις, 
αυξημένη ένταση, καταιγίδα 

Μεγάλοι όγκοι νερού βροχοπτώσεων, τις 
περισσότερες φορές σε μικρό χρονικό 
διάστημα (αυξημένη ένταση). 

Τ 

Αστικές πλημμύρες.  
Κοινωνική αναστάτωση, οικονομικά κόστη και 
ρύπανση.  
Επηρεασμός του πληθυσμού. 

23 
Αυξημένες χειμερινές βροχοπτώσεις, 
αυξημένη ένταση, καταιγίδα 

Μεγάλοι όγκοι νερού βροχοπτώσεων, τις 
περισσότερες φορές σε μικρό χρονικό 

Τ 
Ζημιές ή κίνδυνος για κρίσιμες υποδομές, όπως 
μεταφορών, υδατικών πόρων, υγείας και 
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 Κλιματική Αλλαγή / ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 
     

διάστημα (αυξημένη ένταση). επικοινωνιών 

24 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Πλημμύρες παράκτιων περιοχών. 
Απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών. 

25 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης 

Τ 
Απώλεια γης.  
Ένταση κοινωνικών ανισοτήτων. 
Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη. 

26 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Αύξηση παράκτιας διάβρωσης. 
Απώλεια ξηράς. 
Αύξηση ετήσιων ζημιών 

27 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Αναγκαστική μετακίνηση του πληθυσμού. 
Κοινωνική αναστάτωση 

28 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Παράκτια συρρίκνωση. 
Απώλεια οικοτόπων και ειδών. 

29 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Προώθηση υφάλμυρου μετώπου στην 
ενδοχώρα. Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας.  
Ρύπανση υδροφορέων. 

30 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Απώλεια φυσικών πόρων (παραλίες / 
αμμόλοφοι). Απώλεια ειδών και αλλαγές σε 
δραστηριότητες αναψυχής. 

31 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Αλλαγές στις παράκτιες διεργασίες. 
Επιπτώσεις στα παράκτια οικοσυστήματα 

32 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 

Σημαντική άνοδος στάθμης θάλασσας >1 μ. 
Σοβαρές πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 
οικονομική και κοινωνική αναστάτωση. 
Έλλειψη προσαρμογής. 

33 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Άνοδος Στάθμης Θάλασσας. Τ 
Κατάκλυση χερσαίων εκτάσεων. 
Κοινωνική αναστάτωση. 

34 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Απώλεια χώρων αρχαιολογικής ή πολιτιστικής 
σημασίας  
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 Κλιματική Αλλαγή / ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τ/Ο/Ν Συνέπειες 
     

35 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ 
Αυξημένο κόστος άντλησης (αποστράγγιση 
εδάφους)  

36 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών θυέλλης. 

Τ Αλλαγές στις δραστηριότητες αναψυχής.  

37 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Ο 
Τα λιμάνια μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερα 
πλοία (ευκαιρία για τον τουρισμό και το 
εμπόριο) 
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10.2 Ομαδοποιημένος Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ και Διατομεακές Επιπτώσεις 

 Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

      

1 
Μείωση της βροχόπτωσης της 
υγρής περιόδου (κυρίως 
Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες 
παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών 
νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Μείωση της προσφοράς 
νερού τροφοδοσίας 
υπόγειων υδροφορέων. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. Δασικά Οικοσυστήματα & 

Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. Ζήτηση Υδατικών Πόρων. 

2 
Μείωση της βροχόπτωσης της 
υγρής περιόδου (κυρίως 
Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες 
παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών 
νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Μείωση νερού για 
αρδεύσεις 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

Γεωργία – Κτηνοτροφία. 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων. 

3 
Μείωση της βροχόπτωσης της 
υγρής περιόδου (κυρίως 
Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες 
παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών 
νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Μειωμένες βασικές ροές 
για τα οικοσυστήματα 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

4 
Μείωση της βροχόπτωσης της 
υγρής περιόδου (κυρίως 
Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες 
παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών 
νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Μείωση της προσφοράς 
νερού στους ταμιευτήρες. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. Δομημένο περιβάλλον & 

Πολιτιστική Κληρονομιά. 
Ζήτηση Υδατικών Πόρων. 

5 
Μείωση της βροχόπτωσης της 
υγρής περιόδου (κυρίως 
Χειμώνας και Άνοιξη). 

Χαμηλές ποτάμιες 
παροχές. Μείωση της 
τροφοδοσίας πηγών 
νερού που καλύπτει 
διάφορες χρήσεις. 

Μείωση της προσφοράς 
φρέσκου νερού στη ζώνη 
υφαλμύρωσης παράκτιων 
υδροφορέων, μετατόπιση 
μετώπου υφαλμύρωσης 
προς την ενδοχώρα. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 
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 Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

      

6 
Μείωση της μέσης 
βροχόπτωσης. 

Περιορισμός προσφοράς 
νερού (απορροής και 
κατείσδυσης) σε ετήσια 
βάση.  

Μείωση μέσων 
αποδόσεων υδροληπτικών 
έργων. Μείωση 
αποθεμάτων ασφαλείας. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

Δομημένο περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά. 

7 
Μείωση της μέσης 
βροχόπτωσης. 

Περιορισμός προσφοράς 
νερού (απορροής και 
κατείσδυσης) σε ετήσια 
βάση.  

Υποβάθμιση παρόχθιων 
ζωνών, οικοτόπων και 
ειδών. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

8 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. 
Μείωση αποθεμάτων σε 
λίμνες και ταμιευτήρες. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

Δομημένο περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων. 
Δομημένο περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά. 

9 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. 

Αύξηση απωλειών νερού 
σε υγρότοπους. 
Υποβάθμιση παρόχθιων 
ζωνών, οικοτόπων και 
ειδών. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

10 Αύξηση θερμοκρασίας Αύξηση εξατμισιδιαπνοής. 

Υψηλότερη ζήτηση 
αρδευτικού νερού από τη 
γεωργία, από τα πάρκα 
και τις περιοχές 
αναψυχής. 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων. 

Γεωργία – Κτηνοτροφία. 

Δομημένο περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά. 

11 Αύξηση θερμοκρασίας 
Υψηλότερες θερμοκρασίες 
αέρα, καύσωνες 

Αύξηση της ζήτησης 
αιχμής για νερό 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων 
Δομημένο περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά. 
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 Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

      

ανθρώπινης κατανάλωσης 
(νοικοκυριά και 
τουρισμός). 
Πίεση στα συστήματα 
ύδρευσης και δυνητική 
ανάγκη για αυξημένες 
επενδύσεις και συνεπώς 
αύξηση του κόστους 
νερού. 

12 Αύξηση θερμοκρασίας 
Αύξηση της θερμοκρασίας 
του νερού. 

Επηρεασμός 
οικοσυστημάτων και 
ειδών που μπορεί να είναι 
θανατηφόρος για 
ορισμένα είδη ψαριών. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

13 Αύξηση θερμοκρασίας 
Αυξημένη ανάπτυξη 
άλγεων. 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας των υδάτων. 
Απαίτηση για πρόσθετη 
επεξεργασία. 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων  

14 Αύξηση θερμοκρασίας 
Αύξηση ασθενειών που 
μεταδίδονται μέσω του 
νερού. 

Ζητήματα ασφάλειας και 
Δημόσιας Υγείας. 
Κίνδυνοι μολυσματικών 
νοσημάτων. 

Επιπτώσεις στη Δημόσια 
Υγεία 

Υγεία 

15 Αύξηση θερμοκρασίας 
Ποιοτική υποβάθμιση 
επιφανειακού νερού 

Αυξημένη χρήση 
ενέργειας λόγω της 
αναγκαιότητας πρόσθετη 
επεξεργασίας νερού.                                                                                                                                                       

Ζήτηση Υδατικών Πόρων  

Επιπτώσεις στη Δημόσια 
Υγεία 

Υγεία 
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 Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

      

16 

Αύξηση της διακύμανσης των 
ετήσιων βροχοπτώσεων με 
πολύ ξηρά χρόνια να 
ακολουθούνται από πολύ 
υγρά 

Ανισομερής προσφορά 
νερού με αυξημένους 
όγκους νερών να 
διαδέχονται 
παρατεταμένες άνυδρες 
περιόδους. 

Μειωμένη ικανότητα 
υπερετήσιας ρύθμισης 
των ταμιευτήρων και των 
υδροφορέων.  
Αναλογικά περισσότερη 
ποσότητα νερού θα 
φτάνει στη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια των υγρών 
ετών, μειώνοντας έτσι τη 
μέση απόδοση τόσο των 
ταμιευτήρων όσο και των 
υπογείων υδάτων.  
Τα επίπεδα των 
υδροφορέων θα μειωθούν 
επιτρέποντας έτσι την 
περαιτέρω διείσδυση της 
υφαλμύρινσης. 
Μείωση των αποθεμάτων 
ασφαλείας νερού. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

 

Ζήτηση Υδατικών Πόρων  

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

17 

Αύξηση της διακύμανσης των 
ετήσιων βροχοπτώσεων με 
πολύ ξηρά χρόνια να 
ακολουθούνται από πολύ 
υγρά 

Ανισομερής προσφορά 
νερού που συνοδεύεται 
και από μεγάλες εντάσεις 
κατακρημνισμάτων. 

Αύξηση εδαφικής 
διάβρωσης. 
Προβλήματα εδαφικών 
ασταθειών. 
Μείωση ενεργού όγκου 
ταμίευσης.  

Διάβρωση εδαφών και 
κατολισθήσεις 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων 

 

18 
Συχνότερα έτη παρατεταμένης 
ανομβρίας. 

Έλλειψη νερού 
βροχοπτώσεων, 
υψηλότερες 

Μικρότερη διαθεσιμότητα 
νερού για όλες τις χρήσεις 
και το περιβάλλον. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 
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 Κλιματική Αλλαγή / ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

      

θερμοκρασίας, 
ενδεχομένως υγρασία, 
ταχύτητα ανέμου και 
ακτινοβολία. 

Επιδείνωση της 
κατάστασης των 
οικοτόπων και της 
ικανότητας υποστήριξης 
ειδών. Αλάτωση εδαφών. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

19 Έμμεσες επιπτώσεις 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αυξημένος κίνδυνος 
παράκτιων υποδομών 
ύδρευσης. 

Ζημιές από πλημμύρες 
Παράκτιες Ζώνες 

Υποδομές 

20 Έμμεσες επιπτώσεις 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Προώθηση μετώπου 
υφαλμύρινσης προς την 
ενδοχώρα σε παράκτιους 
υδροφορείς.  
Μείωση αποθεμάτων 
ασφαλείας. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

Διαθεσιμότητα Υδατικών 
Πόρων. 

 

     

 

 
Κλιματική Αλλαγή / 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

     

21 
22 
23 

Αυξημένες χειμερινές 
βροχοπτώσεις, αυξημένη 
ένταση, καταιγίδα 

Μεγάλοι όγκοι νερού 
βροχοπτώσεων, τις 
περισσότερες φορές σε 
μικρό χρονικό διάστημα 
(αυξημένη ένταση). 

Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμύρας ποταμών. 
Απώλειες ανθρώπινων 
ζωών, περιουσιών. 

Ζημιές από πλημμύρες 

 

Αστικές πλημμύρες.  
Κοινωνική αναστάτωση, 
οικονομικά κόστη και 
ρύπανση.  
Επηρεασμός του 

Δομημένο Περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά 
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Κλιματική Αλλαγή / 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

     

πληθυσμού. 

Ζημιές ή κίνδυνος για 
κρίσιμες υποδομές, όπως 
μεταφορών, υδατικών 
πόρων, υγείας και 
επικοινωνιών 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Πλημμύρες παράκτιων 
περιοχών. 
Απώλειες ανθρώπινων 
ζωών, περιουσιών. 

Παράκτιες Ζώνες 

Αύξηση παράκτιας 
διάβρωσης. 
Απώλεια ξηράς. 
Αύξηση ετήσιων ζημιών 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. Διάβρωση εδαφών και 

κατολισθήσεις 

Αναγκαστική μετακίνηση 
του πληθυσμού. 
Κοινωνική αναστάτωση 

Ζημιές από πλημμύρες  

Παράκτια συρρίκνωση. 
Απώλεια οικοτόπων και 
ειδών. 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

Προώθηση υφάλμυρου 
μετώπου στην ενδοχώρα. 
Μείωση αποθεμάτων 
ασφαλείας.  
Ρύπανση υδροφορέων. 

 

Απώλεια φυσικών πόρων  
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Κλιματική Αλλαγή / 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων Σχετιζόμενοι Τομείς 

     

(παραλίες / αμμόλοφοι). 
Απώλεια ειδών και αλλαγές 
σε δραστηριότητες 
αναψυχής. 

Αλλαγές στις παράκτιες 
διεργασίες. 
Επιπτώσεις στα παράκτια 
οικοσυστήματα 

Παράκτιες Ζώνες 

Σημαντική άνοδος στάθμης 
θάλασσας >1 μ. 
Σοβαρές πλημμύρες, με 
αποτέλεσμα την οικονομική 
και κοινωνική αναστάτωση. 
Έλλειψη προσαρμογής. 

Ζημιές από πλημμύρες 

 

33 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας. 

Κατάκλυση χερσαίων 
εκτάσεων. 
Κοινωνική αναστάτωση. 

Δομημένο Περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά 

34 
35 
36 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια χώρων 
αρχαιολογικής ή 
πολιτιστικής σημασίας  

Δομημένο Περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά 

Αυξημένο κόστος άντλησης 
(αποστράγγιση εδάφους)  

 

Αλλαγές στις 
δραστηριότητες αναψυχής.  
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10.3 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 2’’ Βαθμολόγηση και κοινωνική ευπάθεια 

   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Διαθεσιμότητα 
Υδατικών 
Πόρων. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8, 16, 17, 
18, 20 

Γεωργία – 
Κτηνοτροφία 

Σημαντικές 
οικονομικές 
συνέπειες σε 
περιφερειακό 
και εθνικό 
επίπεδο (3) 

Εκτεταμένη μείωση 
της ποιότητας και της 
ποσότητας των 
υδάτων. Σημαντικές 
συνέπειες στην 
αειφορία και το 
περιβάλλον (3) 

Σημαντικές επιπτώσεις 
από μεγάλη διατάραξη 
της κανονικής 
λειτουργίας παροχών 
κοινής ωφέλειας  
(3) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

100 

Ζήτηση 
Υδατικών 
Πόρων 

1, 2, 4, 8, 
10, 11, 13, 
15, 16 

Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Σημαντικές 
οικονομικές 
συνέπειες σε 
περιφερειακό 
και εθνικό 
επίπεδο 
(3) 

Εκτεταμένη μείωση 
της ποιότητας και της 
ποσότητας των 
υδάτων. Σημαντικές 
πιέσεις στο φυσικό 
πόρο για κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών 
(3) 

Σημαντικές επιπτώσεις 
από μεγάλη διατάραξη 
της κανονικής 
λειτουργίας παροχών 
κοινής ωφέλειας 
(3) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

100 

Ζημιές από 
πλημμύρες 

19, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36 

Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Σημαντικές και 
επαναλαμβανό
μενες ζημιές σε 
ιδιοκτησίες και 
υποδομές με 
μεγάλες 
χρηματο-
οικονομικές 
απώλειες και 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 
διαδεδομένη 
διαταραχή της 
λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος, αλλά 
και έμμεσες όταν για 
παράδειγμα πληγούν 

Σημαντική διατάραξη 
της κοινωνικής ζωής, σε 
πολλές περιπτώσεις και 
απώλειες ανθρώπινων 
ζωών 
(3) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

100 
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   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

μεγάλο κόστος 
αποκατάστασης 
(3) 

εγκαταστάσεις στις 
οποίες υπάρχουν 
χημικές ή/και τοξικές 
ουσίες (3) 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

5, 7, 8, 9, 
12, 16, 18, 
20, 32 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα 
– 

Οικοσυστήματα 

Σημαντικές 
διατομεακές 
συνέπειες 
(3) 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 
διαδεδομένη 
διαταραχή της 
λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος (3) 

Επηρεάζεται 
σημαντικός αριθμός 
πληθυσμού 
(3) 

ΟΧΙ (όλος 
ο πληθυ-
σμός) 

Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

100 

Διάβρωση 
εδαφών και 
κατολισθήσεις 

17, 28 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα 
– 

Οικοσυστήματα 

Τοπικές ζημιές 
στην ιδιοκτησία 
και τις 
υποδομές 
(1) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / 
νερού / αέρα σε 
τοπικό επίπεδο 
(1) 

Επηρεασμός κοινωνικής 
ζωής μέσω επηρεασμού 
υποδομών σε επίπεδο 
εξαρτώμενο από το 
μέγεθος της συνέπειας 
(2) 

ΟΧΙ 
Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

45 

Επιπτώσεις στη 
Δημόσια Υγεία 

14, 15 Υγεία 

Επίδραση στην 
περιφερειακή 
οικονομία 
(2) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / 
νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 
(2) 

Συνέπειες για την 
επιβάρυνση της υγείας 
(2) 

ΝΑΙ 
Μέση 
(2) 

Μέση 
(2) 

30 
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10.4 Κατακλυζόμενες περιοχές από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς που αντιστοιχίζεται 
με τα σενάρια μελλοντικών εκπομπών RCP4.5 και RCP8.5 

 

Εικόνα 10-1 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011 (οι 

κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά ο Κηφισός και δεξιά κάτω, το ρέμα Πικροδάφνης. 
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Εικόνα 10-2 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011 (οι 

κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά ο Κηφισός και δεξιά κάτω, το ρέμα Πικροδάφνης. 
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Εικόνα 10-3 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας 

Κορωπίου - GR06RAK0012 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά το ρέμα Κόρμπι και δεξιά ο χείμαρρος Ξερέας. 
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Εικόνα 10-4 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας 

Κορωπίου - GR06RAK0012 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά το ρέμα Κόρμπι και δεξιά ο χείμαρρος Ξερέας. 
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Εικόνα 10-5 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτιες περιοχές Αναβύσσου-Παλαιάς 

Φώκαιας - GR06RAK0001 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά ο κύριος κλάδος του υδρογραφικού δικτύου που διασχίζει την περιοχή 

Αναβύσσου δεξιά και η κατακλυζόμενη παράκτια περιοχή Θορικού – Λαυρίου. 
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Εικόνα 10-6 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτιες περιοχές Αναβύσσου-Παλαιάς 

Φώκαιας - GR06RAK0001 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται αριστερά ο κύριος κλάδος του υδρογραφικού δικτύου που διασχίζει την περιοχή 

Αναβύσσου δεξιά και η κατακλυζόμενη παράκτια περιοχή Θορικού – Λαυρίου. 
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Εικόνα 10-7 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Περιοχή των Μεσογείων - GR06RAK0003 (οι 

κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω το ρέμα Ραφήνας και κάτω ο Ερασίνος ποταμός. 
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Εικόνα 10-8 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Περιοχή των Μεσογείων - GR06RAK0003 (οι 

κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω το ρέμα Ραφήνας και κάτω ο Ερασίνος ποταμός. 
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Εικόνα 10-9 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας 

Μάκρης - GR06RAK0007 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω ο χείμαρρος Χάραδρος (Οινόης) και κάτω το ρέμα της λεκάνης Ραπεντώσας (ρέμα 

Βρανά ή Σκόρπιο ρέμα). 
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Εικόνα 10-10 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας 

Μάκρης - GR06RAK0007 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω ο χείμαρρος Χάραδρος (Οινόης) και κάτω το ρέμα της λεκάνης Ραπεντώσας (ρέμα 

Βρανά ή Σκόρπιο ρέμα), που σχηματίζουν σχεδόν ενιαία κατακλυζόμενη παράκτια περιοχή. 
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Εικόνα 10-11 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης 

Μαραθώνα - GR06RAK0006 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω το ανάντη τμήμα απορροής του χείμαρρου Χάραδρος (Οινόης) και κάτω το ρέμα 

Κοκκιναρά – Πύρας που αποστραγγίζεται στον Κηφισό ποταμό. 
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Εικόνα 10-12 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης 

Μαραθώνα - GR06RAK0006 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη δείχνεται πάνω το ανάντη τμήμα απορροής του χείμαρρου Χάραδρος (Οινόης) και κάτω το ρέμα 

Κοκκιναρά – Πύρας που αποστραγγίζεται στον Κηφισό ποταμό. 
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Εικόνα 10-13 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας - 

GR06RAK0005 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη από ανατολικά προς τα δυτικά το ρέμα Αγίου Γεωργίου ή Γιαννούλας, ο χείμαρρος 

Σαρανταπόταμος και το ρέμα Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας. 
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Εικόνα 10-14 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας - 

GR06RAK0005 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 

Στο χάρτη από ανατολικά προς τα δυτικά το ρέμα Αγίου Γεωργίου ή Γιαννούλας, ο χείμαρρος 

Σαρανταπόταμος και το ρέμα Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας. 
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Εικόνα 10-15 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=50 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP4.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου - 

GR06RAK0004 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 
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Εικόνα 10-16 Κατακλυζόμενες περιοχές (χάρτες κινδύνου), πλημμύρας περιόδου αναφοράς Τ=100 έτη 
(αντιστοίχιση με επιπτώσεις σεναρίου RCP8.5) της ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου - 

GR06RAK0004 (οι κλειστές μπλε γραμμές περικλείουν έκταση που πλημμυρίζει) 
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 1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων 

με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε 

στις 28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 

(Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό 

Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού 

Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 

4414/2016 (Α΄149)» (ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο 

αιώνα, ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 
μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 
διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 
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• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 
αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική 

προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέου του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα ‘‘Παράκτιες Ζώνες : Ακτές & Λιμένες’’ είναι μία από τις 10 τομεακές 

εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της παρούσας καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

Τομέα ‘‘Παράκτιες Ζώνες’’ (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα των Παράκτιων Ζωνών με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι 

οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το 

ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 

2"). 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση 

για την πρόβλεψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία 

Climate Change Risk Assessment (CCRA) του Ηνωμένου Βασιλείου με προσαρμογές και περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση 

προσαρμοστικής ικανότητας του Τομέα, τη χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του 

μεγέθους των κινδύνων. 

Ο εξεταζόμενος Τομέας των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας αναλύεται υπό την έννοια, ότι συνιστά 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό για τον άνθρωπο πόρο (ακτές, λιμένες) το οποίο φιλοξενεί πολλές από τις 

δραστηριότητες της κοινωνικο-οικονομικής ζωής του (υποδομές, τουρισμός) οι οποίες αναμένεται να 

επηρεαστούν σημαντικά από την μεταβολή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  

 

1.2 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Η δομή της παρούσας Έκθεσης για τον Τομέα των Παράκτιων Ζωνών (ακτές, λιμένες) έχει ως ακολούθως: 

• Κεφάλαιο 1: παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου, η επισκόπηση και η 

αξιολόγηση της σπουδαιότητας του εξεταζόμενου Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, το πλαίσιο 

των κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων της Διοίκησης για τον Τομέα και τέλος, οι αρμόδιες 

αρχές και οι αρμοδιότητες τους. 

• Κεφάλαιο 2: παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην προσέγγιση ποιοτικής 

εκτίμησης και ποσοτικού προσδιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υπό 

έλεγχο Τομέα. 
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• Κεφάλαιο 3: παρατίθενται η ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων. Αρχικά εντοπίζονται οι 

κλιματικές μεταβολές βάσει των οποίων καταγράφονται όλες οι επιπτώσεις στον εξεταζόμενο 

Τομέα (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Από αυτές επιλέγονται κατόπιν βαθμολόγησης οι επιπτώσεις  

μεγαλύτερης προτεραιότητας που συνθέτουν τον κατάλογο "Κατηγορίας 2", για τις οποίες 

ακολουθεί αναλυτική ποιοτική αξιολόγηση. 

• Κεφάλαιο 4: περιλαμβάνει την εξέταση ενός ή περισσότερων δεικτών, που σχετίζονται με 

συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

Επιπρόσθετα γίνεται εκτίμηση του τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου, καθώς και του τρόπου 

με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με τις κλιματικές μεταβλητές. Ανάπτυξη συναρτήσεων 

συσχετισμού και προβολής (συναρτήσεις απόκρισης) που θα συνδυαστούν με τα κλιματικά 

μοντέλα για να εξετάσουν τις συνέπειες κάτω από διαφορετικά σενάρια εκπομπών και 

διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

• Κεφάλαιο 5: παρουσιάζεται η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής σε δύο 

μελλοντικές χρονικές περιόδους εξέτασης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία. Η ποσοτικοποίηση 

γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων (δείκτες) και πρόβλεψης της μελλοντικής τιμής τους 

στο μέλλον. 

• Κεφάλαιο 6: συνεκτιμώνται οι επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στις εκτιμημένες 

επιπτώσεις. Αρκετοί από τους μελλοντικούς κινδύνους επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα 

κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο επηρεασμός αυτός 

παρουσιάζεται και συνεκτιμάται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. 

• Κεφάλαιο 7: γίνεται μία προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των εκτιμημένων επιπτώσεων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων 

Τομέων. Η χρηματική αυτή αποτίμηση αποτυπώνει την επίδραση των συγκεκριμένων κινδύνων 

στην ανθρώπινη ευημερία.  

• Κεφάλαιο 8: παρουσιάζονται τα δεδομένα που καθορίζουν την ικανότητα προσαρμογής του 

Τομέα.  

• Κεφάλαιο 9: περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις 

προτεινόμενες δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής.  

• Κεφάλαιο 10: δίδεται η επιλεγμένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

• Κεφάλαιο 11: περιλαμβάνει τα Προσαρτήματα (Πίνακες και Εικόνες) της ανάλυσης. 
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1.3 Επισκόπηση του Τομέα 

 

1.3.1 Ανάλυση των χαρακτηριστικών τομέα 

 

1.3.1.1 ΟΡΙΣΜΟΊ 

Παράκτια ζώνη:  

Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράκτια ζώνη αναφέρεται το: «τμήμα, των 

παράκτιων ή θαλάσσιων υδάτων, ή λιμνοθάλασσα, με συγκεκριμένη γεωγραφική οριοθέτηση και που 

συνίσταται σε ομοιογενές υδροδυναμικό σύστημα ή σειρά τέτοιων συστημάτων» [1] και πιο πρόσφατα η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος την ορίζει ως τη «γεωγραφική περιοχή που 

διαχωρίζει τη ξηρά από τη θάλασσα, και αποτελεί το πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ υδρόσφαιρας, 

λιθόσφαιρας, βιόσφαιρας και ατμόσφαιρας» [2].  

Στην ελληνική νομοθεσία (νόμος για την βιοποικιλότητα) αναφέρονται τα εξής: «Η παράκτια ζώνη 

αποτελείται από χερσαία και υδάτινα τμήματα, εκατέρωθεν της ακτογραμμής στα οποία η αλληλεπίδραση 

μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών 

στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και 

αλληλοεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες. Η 

παράκτια ζώνη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φυσικούς σχηματισμούς ή μικρά νησιά στο σύνολό τους» και 
επιπλέον ως   
«Κρίσιμη παράκτια ζώνη: Το τμήμα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άμεση μεταξύ τους σχέση 

και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα αυτής. Περιλαμβάνονται ιδίως γεωμορφολογικοί 

σχηματισμοί, εκτάσεις που αποτελούνται από υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη μεταφορά του 

ανέμου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για 

ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.» [3]. 

Ακόμη, στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περ.Δυτ.Ελλάδος, 
ως Παράκτιος Χώρος (ή Παράκτια Περιοχή) ορίζεται : «ο γεωμορφολογικός χώρος εκατέρωθεν της 

ακτογραμμής, όπου εκδηλώνεται διαδραστικά η σχέση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος, 

μέσω των σύνθετων οικολογικών συστημάτων που περιλαμβάνουν βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες. 

Πρόκειται για μεταβατική ζώνη μεταβλητού πλάτους που αποτελεί, ταυτόχρονα, ζωτικό χώρο ανθρώπινων 

κοινωνικών και κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων» [4]. 

Από περιβαλλοντικής άποψης ως παράκτια ζώνη (coastal zone) ονομάζεται η θαλάσσια ζώνη αμέσως 

μετά την ακτή. Το εσωτερικό της όριο είναι η ακτογραμμή, ενώ το εξωτερικό της φθάνει ως την ισοβαθή 

στην οποία γίνεται αισθητή η επίδραση των κυμάτων. Η παράκτια ζώνη διακρίνεται στην επάκτια ζώνη 

(inshore zone) και στην προάκτια ζώνη (foreshore zone). Το μεταξύ τους όριο τοποθετείται στη γραμμή 

της κατώτατης ρηχίας (mean lower low water line). Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει τη βαθύτερη ζώνη 

πριν τη θραύση, τη ζώνη θραύσης (breaker zone) και τη ζώνη μετά τη θραύση (after-breaker zone). 

Συνεπώς, η παράκτια ζώνη είναι η θαλάσσια και χερσαία λωρίδα εκατέρωθεν της ακτογραμμής η οποία 

φιλοξενεί πληθώρα οικοσυστημάτων και έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο. 
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Ακτή:  

Ως ακτή (coast) ορίζεται η ζώνη που βρίσκεται πάνω από την μέση στάθμη θαλάσσης (ΜΣΘ) και η οποία 
αλληλοεπιδρά άμεσα με την θάλασσα. Το εξωτερικό της όριο προς τη θάλασσα είναι η ακτογραμμή, ενώ 
το εσωτερικό προς τη ξηρά είναι το ανώτερο σημείο της ζώνης απόθεσης των ιζημάτων. Από γεωλογικής 
σκοπιάς χωροθετείται ανάμεσα στα ηπειρωτικά τμήματα και τη θάλασσα ή άλλο υδάτινο όγκο (λίμνη, 
ποτάμι κλπ.) η οποία όμως διαρκώς μεταβάλλεται εξαιτίας της δράσης του κυματισμού και της 
παλίρροιας. 

 

Ακτογραμμή:  

Η ακτογραμμή (shore line) είναι η τομή της θαλάσσιας επιφάνειας με τη ξηρά η οποία είναι 
μεταβαλλόμενη χωρο-χρονικά εξαιτίας του κυματισμού, της παλίρροιας και της μορφολογίας της 
παράκτιας περιοχής. Στην ακτογραμμή συναντώνται τα τρία κύρια φυσικά στοιχειά, ο αέρας, το νερό και 
η γη, και δεν είναι στατική αλλά δυναμική καθώς η θέση της αλλάζει τόσο χρονικά (βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα) όσο και χωρικά (αύξηση ή μείωση). Συγκεκριμένα, μια παραλία εξελίσσεται 
βραχυπρόθεσμα (ώρες έως μήνες) εξαιτίας κυρίως υψηλών κυματισμών, οι οποίοι δύναται να 
μεταβάλλουν τη θέση της (εποχιακό προφίλ). Μακροπρόθεσμα (χρόνια έως δεκαετίες και εκατονταετίες) 
μια παραλία εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις μεταβολές της μέσης στάθμης της θάλασσας (ΜΣΘ) και 
στο ισοζύγιο εισροής - απομάκρυνση; ιζήματος από την παράκτια κυψέλη στην οποία αυτή βρίσκεται και 
μπορεί να παραμένει σταθερή, να προσχώνεται ή να διαβρώνεται. Χωρικά η ακτογραμμή μπορεί να 
μεταβάλλεται εις βάρος της ενδοχώρας (μείωση) τότε η ακτογραμμή διαβρώνεται (erosion), ενώ όταν 
μεταβάλλεται εις βάρος του θαλάσσιου χώρου (αύξηση) τότε η ακτογραμμή προσχώνεται (accretion) 
(Boak and Tυrner, 2005) [5]. 

 

Παραλίες:  

Παραλίες ονομάζουμε γεωλογικούς σχηματισμούς που αποτελούνται από μη συνεκτικά πετρώματα 
(άμμο ή βότσαλα) τα οποία είναι ελεύθερα να κινηθούν, σε συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, κατά μήκος 
και κατά πλάτος μιας ζώνης ξηράς και θάλασσας (συναντάται επίσης και σε μεγάλες λίμνες και ποτάμια). 
Οι παραλίες κατά κανόνα έχουν ήπια κλίση, ενώ χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα είναι ότι χωρικά 
παραμένουν σχετικά σταθερές σε βάθος χρόνου και έχουν την ικανότητα να απορροφούν την κυματική 
ενέργεια, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως «προφυλακτήρας» για την παράκτια ζώνη. Συγχρόνως 
αποτελούν βιότοπους υψηλής σημασίας, χρησιμοποιούνται ως χώρος αναψυχής και αποφέρουν 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
Η μορφολογία της εξαρτάται από φυσικές διεργασίες καθώς δέχεται υλικό (ίζημα) από τα ποτάμια, τη 
θάλασσα και την ατμόσφαιρα. 

 

1.3.1.2 ΤΎΠΟΣ ΑΚΤΏΝ 

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης για την βοήθεια στην ταξινόμηση των ακτών της Περιφέρειας Αττικής 

χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η προσέγγιση του προγράμματος “EUROSION: Living with coastal 

erosion in Europe” (2004) [6] το οποίο χρησιμοποιεί μια αναθεωρημένη μορφή παράκτιας τυπολογίας με 

βάση το υλικό, το μήκος και την προέλευση των ακτών και των παραλιακών σχηματισμών. Σύμφωνα με 

το εν λόγω πρόγραμμα οι ακτές ταξινομούνται στους παρακάτω τέσσερις (4) βασικούς τύπους (Χάρτης 

1-1):  
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Χάρτης 1-1 Ταξινόμηση ακτών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το πρόγραμμα “EUROSION 2004: 
α) με ερυθρό χρώμα οι βραχώδεις ακτές ή/και κρημνοί από σκληρό πέτρωμα, β) με καστανό χρώμα οι 
κρημνοί από μαλακό πέτρωμα με μικρές παραλίες (<200m), γ) με κίτρινο χρώμα οι ανεπτυγμένες 
παραλίες από μαλακά ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς δ) με μωβ μαλακά υποστρώματα 
από ποικίλα υλικά ε) με λευκό χρώμα οι λιμενικές περιοχές και με γκρι οι τεχνητές παραλίες. Τέλος με 
έντονο κίτρινο χρώμα σημειώνονται οι μη ταξινομημένες περιοχές (κυρίως στις νήσους της 
Περιφέρειας).  

 

Α) Βραχώδεις ακτές με ή χωρίς κρημνούς από σκληρό πέτρωμα (Διάγραμμα 1-1) (είδος Ια) που 

περιπτωσιακά συνοδεύονται από βραχώδη πλατφόρμα (επιπεδωμένη από τα κύματα βραχώδη 

επιφάνεια/wavecut platform (είδος Ιβ). Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι χαμηλού ρυθμού διάβρωσης. 
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Διάγραμμα 1-1 Κρημνοί από σκληρούς και μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς. 

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας 

Αττικής: Βαρνάβα, Αγιά Μαρίνα, Δικαστικά, Πόρτο Ράφτη, Παλαιάς Φώκαιας, Ανάβυσσος, Βάρκιζα, 

Βουλιαγμένη, Αιγάλεω, Πάχη, Πόρτο Γερμενό, Ανατολική Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα, Μέθανα, Πόρος, Νότιες 

Σπέτσες, Κύθηρα κ.ά. (βλέπε παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

  
Περιοχή Βαρνάβα Αττικής: Τριαδικο-Κρητιδικά μάρμαρα 
κατώτερης ενότητας Αττικής με ρηξιγενή μη διαβρωμένα 
πρανή. 

Περιοχή Πόρτο Ράφτη, ακρ. Μαυρονόρι: Ανωκρητιδικοί 
πτυχωμένοι ασβεστόλιθοι ανώτερης τεκτονικής ενότητας 
με κατακόρυφα μη διαβρωμένα πρανή 

  
Περιοχή Παλαιάς Φώκαιας, ακρ.Καταφύγι: Ιουρασικά 
μάρμαρα Κερατοβουνίου Ζώνης Κερατέας (κατώτερη 
ενότητα). 

Περιοχή Πόρτο Γερμενό, ακρ.Πούντα: Τριαδικο-
Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Πελαγονικής. 

Β) Κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς (Διάγραμμα 1-1) που 

συχνά εμπεριέχουν και μικρές (<200m) παραλίες κλειστής κυκλοφορίας (pocket beaches).  
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Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας 

: Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού, Αγ.Ανδρέου, Αρτέμιδας, Βούλας, Σαρωνίδας, Λαγονησίου,  Πειραιά, 

Νέας Περάμου, Β. και Δ. Αίγινας, Β.Μέθανα, Β. Αγκίστρι, Α.Αργολίδα, ΒΑ.Σπέτσες, ΒΔ. Κύθηρα κ.ά. (βλέπε 

παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

 
 

Περιοχή Παντένα Πυγαδάκια Χαλκουτσίου, δυτικά της εκβολής του π.Ασωπού: Ενότητα Κροκαλοπαγών 
Μαρκοπούλου – Ωρωπού (M.co): εναλλαγές κροκαλοπαγών μικρής έως μεγάλης συνεκτικότητας, με καστανέρυθρες αργίλους, 
πηλούς και ψαμμίτες που σχηματίζουν απότομα και διαβρωμένα πρανή. 

  
Περιοχή Μετέωρα-φανός-Ταξιάρχης, ανατολικά της 
Σκάλας Ωροπού: Ενότητα Μαργών και Μαργαϊκών 
Ασβεστολίθων (M.mk): τα κατώτερα μέλη αποτελούνται 
από τις λεπτοπλακώδεις, κερματισμένες σκληρές μάργες 
του Συκάμινου, που προς τα πάνω μεταβαίνουν σε 
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τραβερτίνες που 
σχηματίζουν απότομα και διαβρωμένα πρανή 

Περιοχή Όρμος Αγ.Ανδρέου: χερσογενείς ποικίλης σύστασης 
αποθέσεις (άμμοι, πηλίτς, κροκαλοπαγή) Πλειστοκαίνου που 
σχηματίζουν απότομα, διαβρωμένα στη βάση πρανή 

  
Περιοχή Αρτέμιδας: Θαλάσσιοι παράκτιοι σχηματισμοί του 
ανωτέρου Πλειοκαίνου που σχηματίζουν απότομα 
διαβρωμένα πρανή και τοπικά εγκυβωτισμένες παραλίες 

Περιοχή Βούλας: Σχηματισμοί του Πλειο-πλειστοκαίνου που 
σχηματίζουν απότομα διαβρωμένα πρανή με μικρές παραλίες 
στον πόδα τους 
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Περιοχή Παναγιά Κάτω Σούνιο: οφιόλιθοι, μάρμαρα και 
σχιστόλιθοι Λαυρεωτικής που σχηματίζουν, διαβρωμένη 
δενταλωτή ακτή με εγκειβωτισμένες μικρές παραλίες 

Περιοχή Αγ.Μαρίνα Αίγινας: ηφαιστειοκλαστικές εκχύσεις 
Πλειοπλειστοκαίνου που σχηματίζουν, διαβρωμένη δενταλωτή 
ακτή με εγκειβωτισμένες μικρές παραλίες και αποθέσεις ποδός 

Γ) Ακτές μαλακών ιζημάτων του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς: Περιλαμβάνονται παράλιες ζώνες 

χαμηλού υψομέτρου είτε μικρού μήκους (200-1000m) που διαχωρίζονται από βραχώδη ακρωτήρια 

είτε εκτεταμένες παραλίες (>1km) ποικίλης κοκκομετρικής σύστασης καθώς και ακτογραμμές 

παράκτιων σχηματισμών θαλάσσιας απόθεσης (π.χ. barriers, spits) συμπεριλαμβανομένων και των 

τεχνητά εμπλουτισμένων παραλιών. Οι ακτές αυτές είναι μέσης τρωτότητας και σε περίπτωση ανόδου 

της στάθμης της θάλασσας υφίστανται έντονα φαινόμενα διάβρωσης.  

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της 

Περιφέρειας : Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού, Μαραθώνα, Παραλία Αρτέμιδας, Παραλία Αγ.Μαρίνας, 

Ανάβυσσος, Βάρκιζα, παλαιό Φάληρο, Αλεποχώρι, Ψάθα, Ψήφτα, Παλαιόπολη Κυθήρων, Αγ.Πελαγία 

κ.ά. (βλέπε παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

  
Περιοχή Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωροπού:  Παραλία Μαραθώνα: 

  
Παραλία & Αλυκές Αρτέμιδας: άμμοι ακτών και μικρές 
θίνες του Ολοκαίνου 

Παραλία Αγίας Μαρίνας: 
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Περιοχή Νέα Πέραμος: Σύγχρονες και παλαιές 
προσχώσεις 

Περιοχή Αλεποχωρίου: Σύγχρονες άμμοι και κροκάλες 
ακτής 

  
Ακτή όρμος Βύδι έως Γαλατά: Σύγχρονες αποθέσεις 
ακτής 

Παραλία Παλαιόπολις Κυθήρων: Σύγχρονες αποθέσεις 
ακτής 

 

Δ) Δελταϊκές ακτές : Οι δελταϊκές ακτές χαρακτηρίζονται από απόθεση χαλαρών ιζημάτων σε χαμηλά 

υψόμετρα και είναι υψηλής τρωτότητας με μεγάλες μετατοπίσεις, ανάλογα με τη δυναμική ισορροπία 

διάβρωσης/απόθεσης. Η γεωφυσική εξέλιξή τους εξαρτάται από τις αλλαγές σε όλη τη λεκάνη 

απορροής κάθε μεγάλου υδρογραφικού δικτύου το οποίο εκβάλλει στο συγκεκριμένο δέλτα, που 

αυξομειώνουν τη στερεοπαροχή (όπως αυξομείωση βλάστησης, ερημοποίηση με αύξηση διάβρωσης, 

διαφοροποίηση ραγδαίων βροχοπτώσεων, δασικές πυρκαγιές κλπ).  

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της 

Περιφέρειας : Εκβολές Ασωπού, λιμνοθάλασσα Ασωπού, υγροβιότοπος Βραυρώνα κ.ά. (βλέπε 

παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

  
Εκβολές Ασωπού:  Λιμνοθάλασσα και παραλία Σκάλας Ωροπού: 
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Υδροβιότοπος Βραυρώνας  

 

Σε κάθε κατηγορία ακτών μπορούν να διακριθούν επιμέρους κατηγορίες με βάση τον αναμενόμενο 

ρυθμό μεταβολής της στάθμης της θάλασσας και να κατηγοριοποιηθούν οι πιθανές περιπτώσεις 

αυξομείωσης της στερεοπαροχής από άλλους παράγοντες. Επίσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι 

πιθανές επιπτώσεις σε υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 

επιπτώσεων σε περιορισμό-υποβάθμιση ακτών). 

 

1.3.1.3 ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Οι λιμένες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους εμπορικούς-ακτοπλοϊκούς λιμένες και τους 

τουριστικούς λιμένες.  

Οι κυριότεροι εμπορικοί λιμένες της Περιφέρεια Αττικής είναι οι εξής:  

• Κ1: Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα  

• Κ2: Αίγινα, Σπέτσες, Ύδρα.  

Οι κυριότεροι τουριστικοί λιμένες είναι οι εξής:  

• Άλιμος,  

• Μαρίνα Αθηνών,  

• Μαρίνα Φλοίσβου  

• Μαρίνα Αγίου Κοσμά,  

• Μαρίνα Ζέας,  

• Μαρίνα Βουλιαγμένης Olympic Marine. 

Οι ανωτέρων παρουσιάζονται σε εικόνες παρακάτω: 
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Λιμένας Πειραιά Λιμένας Ραφήνας 

  

Λιμένας Λαυρίου Λιμένας Ελευσίνας 

  

Αίγινα Σπέτσες 
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Ύδρα Μαρίνα Αλίμου 

  

Μαρίνα Αθηνών Μαρίνα Φλοίσβου 

  

Μαρίνα Αγίου Κοσμά Μαρίνα Ζέας 
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Μαρίνα Βουλιαγμένης  

 

1.3.1.4 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Οι λιμένες περιλαμβάνουν μία ποικιλία λιμενικών έργων τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής: α) εξωτερικά έργα με πρανή και β) εξωτερικά έργα προστασίας με κατακόρυφο μέτωπο. 

1.3.1.4.1 Εξωτερικά έργα με πρανή 

Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με 

λιθορριπές που διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική μορφή με πρανή. Η κεκλιμένη προς το πέλαγος 

παρειά συνιστά μηχανισμό απορρόφησης της ενέργειας των κυματισμών μέσω της θραύσης που 

προκαλεί, πλεονεκτώντας ως  προς το κατακόρυφο μέτωπο που προκαλεί μόνιμο εξ ανακλάσεως 

κυματισμό. Άλλο βασικό πλεονέκτημα των εξωτερικών έργων από λιθορριπές έναντι των έργων με 

κατακόρυφο μέτωπο είναι η ευκαμψία μορφής που παρουσιάζουν: σε μερική αστοχία του έργου, η 

μορφή του μεταβάλλεται ομαλά από τις δυνάμεις του περιβάλλοντος και η επισκευή της διατομής είναι 

σχετικά εύκολη. Τα έργα με λιθορριπές πλεονεκτούν επίσης ως προς τη σχετική ευκολία θεμελιώσεώς 

τους. 

Σαν βασικό μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί ο μεγάλος όγκος υλικών που απαιτείται, λόγω των 

μεγάλων διαστάσεων του έργου η βάση του οποίου μπορεί εύκολα να φθάσει τα 100m. Η συνήθης 

διατομή με πρανή παρουσιάζει ύφαλο και έξαλο τμήμα. Η στέψη του έργου καθορίζεται από το ποσοστό 

υπερπήδησης των κυματισμών που δεχόμεθα προς την πλευρά της λιμενολεκάνης. 

Από άποψη μορφής της διατομής των έργων με πρανή μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους: 
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(α) συμβατικής μορφής, όπου οι 

λιθορριπές τοποθετούνται σε επάλληλες 

στρώσεις που διαμορφώνουν και τη στέψη 

του έργου 

(β) με στηθαίο και πλάκα επικάλυψης για 

διαμόρφωση της στέψης 

(γ) σύνθετης μορφής, όπου συνυπάρχουν 

πρανή στην προσήνεμη πλευρά και 

κατακόρυφο μέτωπο στην υπήνεμη. Το 

τελευταίο μπορεί να διαμορφωθεί από 

προκατασκευασμένο μονολιθικό κιβώτιο 

(caisson) για να εξυπηρετήσει ανάγκες 

πρόσδεσης σκαφών στην υπήνεμη 

πλευρά. 

 

Σχήμα 1  Τύποι έργων προστασίας με 
πρανή (Πηγή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ,  Κωνσταντίνος Μέμος) 

 

 

1.3.1.4.2 Εξωτερικά έργα προστασίας με κατακόρυφο μέτωπο 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία λιμενικών έργων προστασίας είναι με κατακόρυφο μέτωπο στην 

προσήνεμη πλευρά, Η βασική διαφορά υδροδυναμικής φύσεως από τα έργα με πρανή είναι πως οι 

κυματισμοί ανακλώνται στο μέτωπο ενώ στην περίπτωση του πρανούς θραύονται και απορροφάται η 

ενέργεια τους. Η ανάκλαση δημιουργεί, όπως είναι γνωστό, στάσιμο κυμάτισμά και υψηλές ταχύτητες 

εμπρός από το κατακόρυφο μέτωπο, με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο υποσκαφής του πόδα του έργου. 

Μία άλλη διαφορά από τα έργα με λιθορριπές είναι ότι εδώ παίρνουμε σοβαρότερα μέτρα για την 

ασφαλή θεμελίωση του έργου, επειδή τυχόν υποχώρησή του συνεπάγεται ζημιές που δεν 

επιδιορθώνονται τόσο εύκολα όσο στα έργα με πρανή. Ένας πρόσθετος λόγος είναι πως τα συμπαγή έργα 

λόγω του μειωμένου πλάτους και του αυξημένου φαινόμενου βάρους τους μεταφέρουν μεγαλύτερες 

τάσεις στο έδαφος θεμελιώσεως από τα πρίσματα λιθορριπών. 

Το κόστος του έργου με κατακόρυφο μέτωπο αυξάνει δυσανάλογα με το βάθος. Έτσι πολλές φορές 

προκρίνεται η λύση της  μεικτής διατομής, η οποία περιλαμβάνει πρίσμα λιθορριπών επάνω στο οποίο 

εδράζεται το έργο με κατακόρυφο μέτωπο. 

Η μόρφωση της διατομής με κατακόρυφο μέτωπο γίνεται συνήθως με ένα από τους παρακάτω τρόπους:   

1. Με προκατασκευασμένους ογκολίθους 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

 16 

2. Με κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) 

3. Με πασσαλοσανίδες. 

 

Σχήμα 2  Απλή και μεικτή διατομή έργου κατακόρυφου μετώπου  
(Πηγή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,  Κωνσταντίνος Μέμος) 

1.3.1.4.3 Εσωτερικά έργα-Πλωτά 

Οι πλωτοί κυματοθραύστες αποτελούν βιομηχανικά παραγόμενες κατασκευές από πλαστικό ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα υπό μορφή λεπτότοιχου κιβωτίου, οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται για την κυματική 

προστασία ημι-προστατευμένων παράκτιων ζωνών. Η κυματική προστασία την οποία προσφέρουν 

ποικίλλει ανάλογα με τα κυματικά χαρακτηριστικά και το βάθος. Κάτω από κυματικά επεισόδια περιόδου 

3-5 δευτερολέπτων και ύψους 1-2 μέτρων απορροφούν 50-80% της κυματικής ενέργειας. Έτσι, η 

παρουσία τους παράλληλα στην ακτή μειώνει τη διαβρωτική εγκάρσια δράση των κυματισμών και, σε 

πεπερασμένα μήκη, οδηγεί στη δημιουργία κυματογενούς ρεύματος και εξέλιξης βυθομετρίας και 

ακτογραμμής παρόμοιας μορφής με εκείνη που προκύπτει στην περίπτωση έξαλλου κυματοθραύστη, 

που χαρακτηρίζεται όμως από μειωμένους ρυθμούς προσάμμωσης λόγω της μειωμένης περίθλασης 

(Koutantos et al., 2002). Τα κύρια πλεονεκτήματα των πλωτών κυματοθραυστών είναι: 

• Χαμηλό κόστος κατασκευής, ιδιαίτερα σε περιοχές με πολύ κακής ποιότητας πυθμένα (εφόσον 

δεν απαιτείται θεμελίωση) ή σε δυσπροσπέλαστες ακτές όπου η κατασκευή έργων από την ξηρά 

είναι δυσχερής. 

• Ταχύτητα τοποθέτησης, εφόσον οι κυματοθραύστες είναι προκατασκευασμένοι, με αποτέλεσμα 

η περιοχή να ταλαιπωρείται ελάχιστα από τις εργοταξιακές διαταράξεις και την οδική μεταφορά 

των δομικών υλικών. 

• Ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφόσον λόγω του μικρού τους βυθίσματος (της 

τάξης του 1 m) δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και η ανανέωση των νερών. 

• Δυνατότητα μετακίνησης ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν. 

Επομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αποδοτική και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτή μέθοδο 

προστασίας και ανάπλασης ημι-προστατευμένων παράκτιων ζωνών. 

Ωστόσο, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι όταν προσπίπτουν ύψη κύματος μεγαλύτερα από 2-3 m, οι 

πλωτοί κυματοθραύστες παρασύρονται και αστοχούν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μη ημι-

προστατευόμενες ή προστατευόμενες περιοχές. 
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Εικόνα 1-1 Βιομηχανικά παραγόμενος 
πλωτός κυματοθραύστης. ( Πηγή : http: // 
www.coastalwiki.org / wiki/ 
Floating_breakwaters) 

 

1.3.1.4.4 Εσωτερικά έργα-Κρηπιδώματα 

Ως εσωτερικά λιμενικά έργα εννοούμε τα κάθε είδους κρηπιδώματα παραβολής των σκαφών στην 

προστατευόμενη λιμενολεκάνη. Επειδή τα έργα αυτά κατασκευάζονται στο εσωτερικό του λιμένα 

χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά έργα. Σε ορισμένες περιπτώσεις συναντώνται βέβαια έργα παραβολής 

που δεν προστατεύονται από τα εξωτερικά λιμενικά έργα, όπως ναύδετα, κρηπιδώματα ανοικτής 

θάλασσας, κ.λπ., για τα οποία  θα γίνει λόγος σε άλλη θέση. Στο παρόν κεφάλαιο  θα εξεταστούν τα 

κρηπιδώματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του λιμένα και ως εκ τούτου δεν δέχονται σημαντικές 

δράσεις από τους κυματισμούς. 

Τα κρηπιδώματα χρησιμεύουν για την πρόσδεση των σκαφών, ώστε να είναι δυνατές οι κάθε είδους 

κινήσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ή/και από-επιβίβασης επιβατών. Για το σκοπό αυτό 

διαμορφώνεται ένα υπαρκτό ή νοητό κατακόρυφο μέτωπο, το μέτωπο παραβολής,  στο οποίο  πλευρίζει,  

πρυμνοδετεί ή γενικά προσδένει το σκάφος για να ακινητοποιηθεί κατά το δυνατόν. Το κατακόρυφο αυτό 

μέτωπο συνήθως οριοθετεί τη λιμενολεκάνη και το υδάτινο στοιχείο, ενώ παράλληλα συγκρατεί τις γαίες 

που διαμορφώνουν τους χερσαίους χώρους του λιμένα και το δάπεδο εργασίας των κρηπιδωμάτων. 

Όπως αναφέρεται παρακάτω ένας διαδεδομένος τύπος έργου παραβολής αφορά την διαμόρφωση του 

κατακόρυφου μετώπου  μέσω προκατασκευασμένων ογκολίθων που τοποθετούνται ο ένας επί του 

άλλου. Επειδή ο τρόπος  αυτός δόμησης  ομοιάζει με κατασκευή τοιχοποιίας, το έργο αυτό συνήθως 

ονομάζεται κρηπιδότοιχος. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κατ' επέκταση και για άλλα  έργα  παραβολής  

που  δεν  διαμορφώνονται  με τον  παραπάνω τρόπο δόμησης. Η προβολή της ακμής του κρηπιδοτοίχου 

στο οριζόντιο επίπεδο ονομάζεται κρηπίδα. 

Είναι φανερό πως το απαιτούμενο βάθος  νερού μπροστά από  το κατακόρυφο μέτωπο παραβολής 

εξαρτάται άμεσα από το μέγιστο βύθισμα του τυπικού σκάφους σχεδιασμού για την κάθε περίπτωση.  

Στο βύθισμα αυτό πρέπει να προστεθεί ένα ποσό ασφαλείας ώστε να αντιμετωπίζονται οι κατακόρυφες 

κινήσεις του σκάφους λόγω κυματικής αναταραχής. 

Τα κρηπιδώματα εξοπλίζονται συνήθως με προσκρουστήρες για την απορρόφηση κρουστικής ενέργειας 

κατά την παραβολή των σκαφών, με δέστρες για την ακινητοποίησή τους μέσω των κάβων, με δίκτυα 

παροχών για την εξυπηρέτηση των σκαφών, με γερανούς για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

http://http:%20/%20www.coastalwiki.org%20/
http://http:%20/%20www.coastalwiki.org%20/
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Επίσης τα κρηπιδώματα εφοδιάζονται κατά περίπτωση με κλίμακες, κρίκους πρόσδεσης και άλλα 

εξαρτήματα. 

Οι λιμένες και τα επιμέρους αυτών έργα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές στο 

κυματικό κλίμα ως προς τα εξής: 

• Την υπερπήδηση 

• Το ωφέλιμο βάθος τους στα εσωτερικά έργα  

• Την Στάθμη ανωδομής τους η οποία εφόσον ανυψωθεί θα επηρεάσει τη κλίση των όπισθεν 
χερσαίων χώρων 

• Τον εξοπλισμό τους (πχ. γερανοί σταλίες λόγω ανεμοπίεσης 

• Την λειτουργικότητά τους (σταλίες σε Ανοικτούς λιμένες)  

 

1.3.1.5 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ 

Για την προστασία των ακτών από την δράση του κυματισμού υφίστανται διάφοροι τύποι έργων και 

μεθόδων (που έχουν εφαρμοστεί και στις ακτές της Περιφέρειας Αττικής όπως π.χ. groins στο παραλιακό 

μέτωπο του Αλίμου, αποσπασμένος κυματοθραύστης στην περιοχή του Σ.Ε.Φ. και περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

1.3.1.5.1 Βραχίονες (groins) 

Οι βραχίονες (groins) κατασκευάζονται εγκάρσια  ή υπό γωνία ως προς την ακτογραμμή και βρίσκονται 

σε επαφή με την ακτή. Κατασκευάζονται σε ακτές που διαβρώνονται ή όταν επιθυμούμε αύξηση του 

πλάτους μιας αμμώδους παραλίας. Η διάβρωση μπορεί να επέλθει από διάφορες αιτίες  (π.χ. κλιματική 

αλλαγή, αλλαγή προσανατολισμού ακτής, κατάντη των λιμενικών έργων κ.λπ.). Έχουν σκοπό τη 

συγκράτηση της παράκτιας στερεοπαροχής που απομακρύνεται από την ακτή, ώστε να ελεγχθεί η 

διάβρωση και τελικά να σταθεροποιηθεί η ακτή. Οι βραχίονες κατασκευάζονται επίσης και στην είσοδο 

των λιμενικών έργων για να εμποδίσουν τη μεταφορά και εναπόθεση ιζημάτων στο εσωτερικό της 

λιμενολεκάνης. Τέλος, μια άλλη χρησιμότητά τους συναντάται στις περιοχές των εκβολών για τη 

διευθέτηση της ροής των ποταμών και την αποφυγή εναπόθεσης φερτών. Στην περίπτωση αυτή συνήθως 

κατασκευάζεται ζεύγος προβόλων (jetties), με μήκος αρκετά μεγαλύτερο από τη ζώνη θραύσης, ώστε να 

εμποδίζουν την εναπόθεση και των πλέον λεπτόκοκκων ιζημάτων που μεταφέρονται σε αιώρηση από τα 

θαλάσσια ρεύματα (κυματογενή, ανεμογενή, πυκνότητας κ.α.).  

Ανάλογα με το μήκος της ακτής μπορεί να κατασκευαστεί ένας μόνο βραχίονας ή ένα σύστημα πολλών 

βραχιόνων. Η κατασκευή τους μπορεί επίσης να συνοδευτεί με τεχνητή τροφοδότηση της ακτής, που 

γίνεται στο εσωτερικό των ανοιγμάτων τους. (Πηγή: Ακτομηχανική- Έργα προστασίας ακτών, Θ. 

Καραμπάς, Γ. Κρεστενίτης, Χ. Κουτίτας). 
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Σχήμα 3  Χρήσεις βραχιόνων για την προστασία ακτών από διάβρωση, αλλά και αποφυγή πρόσχωσης 

εισόδων λιμένα. 

1.3.1.5.2 Κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή 

Οι κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή και αποσπασμένοι από αυτήν (δηλαδή χωρίς σημείο επαφής 

με αυτήν), είναι το πλέον σύνηθες μέτρο προστασίας μια ακτής από διάβρωση. Εξαιτίας της παρουσίας  

τους η κυματική δράση μειώνεται σημαντικά πίσω από αυτούς και έτσι προστατεύεται η ακτή από τη 

διαβρωτική δράση τους. Ταυτόχρονα οι νέες κυματογενείς διεργασίες που συνεπάγονται (λόγω του 

φαινομένου της περίθλασης) οδηγούν στη μεταφορά και παγίδευση της άμμου ανάμεσα στους 

κυματοθραύστες και στην ακτή, με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη προσάμμωση, δηλαδή τη δημιουργία 

προεξοχής ή tombolo.  

Συνήθως κατασκευάζεται ένας μεμονωμένος κυματοθραύστης ή, με σκοπό να προστατευτούν μεγάλα 

μήκη ακτών, ένα σύστημα κυματοθραυστών με κάποια απόσταση μεταξύ τους. Κατασκευάζονται, επίσης, 

κατάντη λιμενικών έργων για να ελεγχθεί η διάβρωση. Η κατασκευή τους μπορεί να συνοδευτεί με 

τεχνητή τροφοδοσία ακτής, με σκοπό την αύξηση του πλάτους της παραλίας αλλά και τον έλεγχο της 

διάβρωσης που θα προκληθεί ανάμεσα στα ανοίγματα. Ο συνδυασμός τεχνητής αναπλήρωσης και 

συστήματος κυματοθραυστών με σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή οδηγεί στη δημιουργία τεχνητών 

ακρωτηρίων (headlands) και μικρών παραλιών τύπου θύλακα (pocket beach). 

Όταν η απόστασή τους από την ακτή είναι σχετικά μικρή και δημιουργείται tombolo που λειτουργεί πλέον 

σαν βραχίονας, η στερεοπαροχή παράλληλα στην ακτή διακόπτεται, με αποτέλεσμα την κατάντη 

διάβρωση. Για μεγαλύτερες αποστάσεις από την ακτή, μέρος της παράκτιας στερεοπαροχής διαπερνά 

κατάντη, και έτσι η διάβρωση δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
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Σχήμα 4   Κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή: (α) δημιουργία προεξοχής και tombolo, (β) 
σύστημα τεχνητών ακρωτηρίων και δημιουργία ακτών τύπου θύλακα. 

1.3.1.5.3 Τεχνητή τροφοδότηση/αναπλήρωση ακτών 

Η τεχνητή τροφοδότηση των ακτών, δηλαδή η τεχνητή επαναπλήρωση των φερτών με υλικό που 

μεταφέρεται από βαθύτερα, άλλες ακτές ή ακόμα και από δανειοθαλάμους στην ξηρά (π.χ. 

προσχωσιγενείς περιοχές ποταμών) θεωρείται μια περιβαλλοντικά φιλική και «ήπια» μέθοδος 

αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών. Η μηχανική ή η υδραυλική μεταφορά της άμμου γίνεται με 

βυθοκόρους, αντλίες, εκσκαφείς, προωθητές  γαιών κ.λπ. και εναποτίθεται στην ακτή η οποία και 

επεκτείνεται προς τη θάλασσα. Διαμορφώνεται συνήθως ένα τεχνητό πρανές, με πλάτος στέψης Δy0 

αρκετά μέτρα, ύψος 1 έως 2 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, με μεγάλη συνήθως κλίση, π.χ. 1:1.5, 

1:2. Η αναπλήρωση γίνεται με υλικό με χαρακτηριστική διάμετρο κόκκων d50f, η οποία μπορεί είναι 

διαφορετική (συνήθως μεγαλύτερη) ή και ίδια με τη χαρακτηριστική διάμετρο κόκκων, d50i, της 

υφιστάμενης ακτής. 

Η τεχνητή αναπλήρωση μπορεί να εφαρμοστεί και στο υποβρύχιο τμήμα της ακτής, διαμορφώνοντας 

έναν επιμήκη παράλληλο στην ακτή τεχνητό ύφαλο. Ο ύφαλος αυτός αφενός προστατεύει την ακτή (γιατί 

οι κυματισμοί θραύονται πάνω σε αυτόν και χάνουν σημαντική ποσότητα της ενέργειάς τους), αφετέρου 

ταυτόχρονα εκτιμάται ότι, κάτω από ήπιες κυματικές συνθήκες εναπόθεσης, θα μεταφερθεί άμμος προς 

την ακτή διαμορφώνοντας ένα θερινό προφίλ. 
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Κάτω από τη δράση των κυματισμών και των κυματογενών ρευμάτων, όπως μετασχηματιστούν λόγω της 

παρουσίας του όγκου αναπλήρωσης που θα μεταβάλει τη βαθυμετρία της περιοχής, θα επέλθει εξέλιξη 

της καλυπτόμενης επιφάνειας («κάτοψης») αλλά και του προφίλ, τείνοντας προς μια νέα ισορροπία. Έτσι, 

στην περίπτωση διαμόρφωσης τεχνητού πρανούς θα υπάρξουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί απωλειών 

της άμμου, κάτω από πλάγιες και εγκάρσιες δράσεις κυματισμών: οι πλευρικές απώλειες λόγω των 

παράκτιων κυματογενών ρευμάτων και οι εγκάρσιες απώλειες προς τα ανοιχτά, όταν οι κυματισμοί που 

προσπίπτουν κάθετα θα διαμορφώσουν ένα νέο προφίλ ισορροπίας. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5  Αρχικές διατομές 
τεχνητής αναπλήρωσης: 
(α) στο παραλιακό μέτωπο 
και (β) στο υποβρύχιο 
τμήμα της ακτής. 

 

 

1.3.1.6 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Παραδοτέου 5 του παρόντος Σχεδίου (Σενάρια κλιματικής αλλαγής 
με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου / MPI-ESM-MR), που αφορούν την 
εκτιμώμενη εξέλιξη των μεταβολών της μέσης στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της Αττικής κατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2100, αναμένεται διαρκής άνοδος με μέσους ρυθμούς ίσους με 
2,6mm/yr και 3,7mm/yr, η οποία στο τέλος το αιώνα θα αγγίξει τα 30cm και 40cm, για το σενάριο RCP4.5 
(σενάριο χαμηλών εκπομπών) και RCP8.5 (σενάριο υψηλών εκπομπών) αντίστοιχα. 

Οι ως άνω προεκτιμώμενοι μέσοι ρυθμοί ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας, αναμένεται να είναι 
υψηλότεροι κατά 30% και 80% αντιστοίχως, σε σύγκριση με τον καταγεγραμμένο μέσο ρυθμό ανόδου 
της προηγούμενης 40ετίας (από 1971 έως 2010) ο οποίος κυμάνθηκε περί τα 2,0mm/yr (1,7÷2,3mm/yr). 

Επιπλέον, οι ρυθμοί αυτοί σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της πιο πρόσφατης 18ετίας (από 1993 έως 2010) 
ο οποίος ήταν ακόμη πιο αυξημένος (3,2mm/yr, από 2,8 έως 3,6mm/yr), ο μεν ηπιότερος ρυθμός ανόδου 
(σενάριο χαμηλών εκπομπών RCP4.5) θα είναι κατά 23% μικρότερος αυτού, ο δε ταχύτερος (σενάριο 
υψηλών εκπομπών RCP8.5) κατά 15,6% μεγαλύτερος (Σχήμα 6).  
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Σχήμα 6 - Κλιματικές προβλέψεις των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της Αττικής 

σύμφωνα με τα σενάρια RCP4.5 (πράσινη καμπύλη) και RCP8.5 (κόκκινη καμπύλη). Η μαύρη καμπύλη 
αναπαριστά την ιστορική περίοδο 1971-2005. Με μπλε και καστανή γραμμή οι ρυθμοί 40ετίας και 
18ετία της ιστορικής περιόδου. 

Στις προβλέψεις των ως άνω προσομοιώσεων δεν ελήφθησαν υπόψιν οι μεταβολές του επιπέδου της 
ακτογραμμής εξαιτίας γεωλογικών (τεκτονικών) κινήσεων οι οποίες είναι λιγότερο προβλέψιμες χωρο-
χρονικά.  

Από την βιβλιογραφία, αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τις τεκτονικές κινήσεις που εκδηλώθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής τα τελευταία 6ky περίπου του Ολοκαίνου, από τα οποία συνοπτικά 
προκύπτουν τα εξής:.  

• στην περιοχή της πεδιάδας του Μαραθώνα Αττικής αναφέρεται [1] ότι τα τελευταία 6000 χρόνια 
(5250÷1250BP cal) εκδηλώνονται τεκτονικές ανοδικές κινήσεις μεγέθους 1.5÷2.0m και ρυθμού 
0.4÷0.5mm/yr οι οποίες είναι εν γένει μικρότερες από την μεταβολή της στάθμης της θάλασσας 
στο ίδιο διάστημα μεγέθους 2,0÷2.5m και ρυθμού 0.5÷0.62mm/yr. Μάλιστα στα τελευταία 3800 
χρόνια ο ρυθμός της τελευταίας μειώνεται έτι περαιτέρω (0.43mm/yr) ως αποτέλεσμα της 
αύξησης της τεκτονικής ανύψωσης. Ο ρυθμός αυτός είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο 
ρυθμό 0,6÷0,7mm/yr (από το παγετωνο-υδρο-ισοστατικό μοντέλο [2]) εξ ου και η παράκτια 
σταθερότητα από τους κλασσικούς χρόνους και μετά. Παρόμοια μικρότερη της αναμενόμενης 
ανύψωση της στάθμης της θάλασσας (0.49mm/yr) παρατηρείται και στην περιοχή της 
Βραυρώνας. 

• παρομοίως, στην περιοχή του Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό σύμφωνα με τους Ledder et al. 
(1991) [3] καταγράφεται τεκτονική ανύψωση με ρυθμό ανύψωσης τουλάχιστον 0,3mm/yr τα 
τελευταία 125ky ή ακόμη μεγαλύτερη 0,35÷1,25mm/yr τα τελευταία 2000 έτη εξαιτίας της 
δράσης του ρήγματος του Αλεποχωρίου. Σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις αυτές επηρεάζουν 
(μειώνουν) τον ρυθμό της σχετικής μέσης ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας στην ευρύτερη 
περιοχή η οποία εκτιμάται περί τα 0,8mm/yr. 

• για την περιοχή των Αντικυθήρων [4] από έξαλες παλαιοστάθμες χρονολογούμενες από τη 

Ρωμαϊκή εποχή (1981-1310 BP) προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη ανύψωση αυξημένου ρυθμού ίσου 

με 1,1÷1,9mm/yr δηλαδή 1,8÷2,6mm/yr αντί της προβλεπόμενης ανύψωσης της στάθμης της 

θάλασσας με ρυθμό 0,7mm/yr από το παγετωνο-υδρο-ισοστατικό μοντέλο [2] εξαιτίας της 

εγγύτητας της περιοχής στο συμπιεστικό πεδίο του Ελληνικού Τόξου.  

2,0mm/yr 

3,2mm/yr 
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• αντίθετα, στις περιοχές του Σαρωνικού Κόλπου (Πειραιάς, Σαλαμίνα, Σούνιο, Αίγινα) και του 
Πόρτο Χελίου, η σχετική ανύψωση της στάθμης της θάλασσας που προκύπτει για το διάστημα 
από τα τελευταία 2400 έτη είναι μεγαλύτερου ρυθμού (1,2÷1,4mm/yr) από τον προβλεπόμενο 
(0,7mm/yr), ως αποτέλεσμα καθοδικών κινήσεων και της επικράτησης εφελκυστικού καθεστώτος 
[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1-2
 Χωρική 
κατανομή των 
ανοδικών (προς άνω 
βέλη) και καθοδικών 
τεκτονικών κινήσεων 
(προς κάτω βέλη) στην 
περιοχή του Αιγαίου. 
Το μήκος εκάστου 
βέλους είναι υπό 
κλίμακα και 
αντιπροσωπεύει 
mm/yr (πηγή: 
Pavlopoulos, 2010 
διαφ.). 

 

Συμπερασματικά, η προεκτιμώμενη άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της 
περιφέρειας Αττικής από το επιλεχθέν κλιματικό μοντέλο και τα δύο σενάρια εκπομπών δύναται να 
επηρεαστεί περαιτέρω από την επίδραση μιας συνεχιζόμενης ενεργού τεκτονικής δηλαδή να αυξηθεί 
περαιτέρω στις περιοχές υπό εφελκυστικό καθεστώς (Σαρωνικός, Πόρτο Χέλι) και αντιθέτως να 
μετριασθεί στις περιοχές υπό τεκτονική ανύψωση (Κύθηρα, Μαραθώνας, Αλεποχώρι). 

Σε κάθε περίπτωση όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά επίσης όπως αναφέρει και η Επιτροπή 
Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στην σελ.21 της έκθεσή της με τίτλο «Μεταβολές της Στάθμης 
της Θάλασσας και Επιπτώσεις στις Ακτές» (ΤτΕ, 2010) από τη σύγκριση των ρυθμών τεκτονικής ανύψωσης 
(≤2.5mm/yr) με τους εκτιμώμενους ρυθμούς ανόδου της θαλάσσιας στάθμης στις περιοχές της 
Περιφέρειας (2.6÷3.7 mm/yr) προκύπτει ότι οι δεύτεροι υπερτερούν των πρώτων και άρα στις 
συγκεκριμένες περιοχές θα παρατηρηθεί σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας ηπιότερη κατά 
τόπους λόγω της αφαιρετικής επίδρασης της τεκτονικής. 

 

1.3.2 Αξιολόγηση της σημαντικότητας του Τομέα για την Περιφέρεια Αττικής 
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Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλη μεσογειακή ή ευρωπαϊκή χώρα ακτογραμμή 

μήκους άνω των 16.000km με το 27% αυτής να αντιστοιχεί στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, και το 

υπόλοιπο στη νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία από έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι ελληνικές ακτές 

αντιπροσωπεύουν το 25% της ακτογραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 33% του ελληνικού 

πληθυσμού κατοικεί σε παράκτιες περιοχές που απέχουν 1÷2km από την ακτή, και το 85% του συνολικού 

πληθυσμού που κατοικεί σε απόσταση έως και 50km από την ακτή.  

Οι 12 από τις 13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας καταγράφονται ως παράκτιες περιοχές με τα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα, Βόλος) αλλά και ένα 

σημαντικό μέρος των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι, ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

κ.ά.) να χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη. Επιπρόσθετα, το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 

το 90% του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής (που συνεισφέρουν σημαντικά ~ 15 % στο 

εθνικό ακαθάριστό προϊόν (CIA, 2013), το 35% της αγροτικής γης (συνήθως υψηλής παραγωγικότητας), η 

αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ασκούνται στην παράκτια ζώνη (Ministry of Environment, Physical 

Planning and Public Works, 2006 και ΕΜΕΚΑ, 2011). Επίσης, οι παραθαλάσσιες περιοχές, είναι περιοχές 

με μεγάλη πολιτισμική και ιστορική σημασία λόγω της ποικιλότητας των αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών μνημείων και νεότερων οικισμών. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτογραμμών στην Ελλάδα το οποίο 

άρχισε να γίνεται εμφανές την δεκαετία του 1950, για το οποίο ακόμα εκκρεμεί μια ολοκληρωμένη και 

περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση (Foteinis and Synolakis, 2014).  

Εν κατακλείδι οι παράκτιες περιοχές έχουν μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, 

την αποσυμφόρηση των πιέσεων ή συγκρούσεων για τον παράκτιο χώρο σε εθνικό επίπεδο. Οπότε το 

θέμα διατήρησης και προστασίας τους αλλά και της παραχώρησης τους σε καλή κατάσταση στις επόμενες 

γενεές κρίνεται μείζονος σημασίας. 

.  
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1.4 Πλαίσιο Πολιτικής  

1.4.1 Παράκτιες Ζώνες 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές σχετικές με τον τομέα καθώς και οι εμπλεκόμενοι 

φορείς τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο. 

Το Θεσμικό πλαίσιο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στην ελληνική 

νομοθεσία. 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε. στην κατεύθυνση θέσπισης χρήσεις σταθερού 

και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη προστασία του παράκτιου χώρου από την 

κλιματική αλλαγή , την αλόγιστη σπατάλη των πόρων χρήσεις αλλά και χρήσεις έντονες συγκρούσεις 

(όσον αφορά χρήσεις χρήσεις γης) άλλοτε με θετικά και άλλοτε με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 

Σημαντικότεροι σταθμοί της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις παράκτιες και νησιωτικές ακτές αποτελούν τα 

εξής:  

1. Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (MAP): Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι πρώτες κινήσεις για μία 

ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου ξεκίνησαν το 2001 με την Λευκή Βίβλο για την 

διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (UNEP-MAP- PAP, 2001 ([6]).  

Οι βασικές κατευθύνσεις ήταν ο ήπιος και πάνω από όλα βιώσιμος σχεδιασμός των παράκτιων 

περιοχών και του περιβάλλοντα θαλάσσιου χώρου αυτών, άλλοι βασικοί στόχοι είναι η 

συνεργασία μεταξύ κρατών και οργανισμών για ζητήματα που αφορούν τον από κοινού 

διαχειριζόμενο θαλάσσιο χώρο, η ενθάρρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας τοπικών 

παραγόντων, οι ανταλλαγές εμπειρίας τεχνογνωσίας και βοήθειας για την επίλυση ζητημάτων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά σε διαφορετικές χώρες, η ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην συμμέτοχη στα προγράμματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης με στόχο την οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Τέλος 

πολύ σημαντική είναι η προστασία της πολιτιστική κληρονομιάς και η διατήρηση της.   

Τα εργαλεία που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από την Λευκή Βίβλο για τον παράκτιο 

σχεδιασμό ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης για την Μεσόγειο (Mediterranean 

Action Plan), το MAP αφορά την σύμπραξη 21 χωρών με ακτές στη Μεσόγειο θάλασσα, για κοινή 

δράση, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του παραθαλάσσιου και παράκτιου 

χώρου. (UNEP-MAP, 2016 ) 

2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ): “η διαδικασία η οποία διαμορφώνεται από 

τη συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της επιστήμης και της διαχείρισης των 

επιμέρους και του δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για 

την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και πόρων” (Τρυπιτσίδης, 

2010) 

3. Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές 

4. Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή:   

η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) (1992),   

το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997),   

η Πράσινη Βίβλος, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής 

(2007),   
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το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή (ECCP) και στις δύο φάσεις πραγμάτωσής 

του (2004 και 2005) και   

η Συμφωνία του Κανκούν (2012) (http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm, 

πρόσβαση στις 10/01/2012) 

5. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις Παράκτιες Περιοχές και τη Θαλάσσια Πολιτική:  

CAMP- Eφαρμογή της πρακτικής των παράκτιων έργων διαχείρισης σε επιλεγμένες παράκτιες 

περιοχές της Μεσογείου,   

ENCORE- (2010-2013) Συμπλήρωση αναγκαίας γνώσης, http://www.encore-project.eu/   

OURCOAST- Διάχυση καλών πρακτικών, http://ec.europa.eu /environment/ iczm/ ourcoast. htm,

   

PEGASO (2010-2014) - Ενίσχυση διαχείρισης σε πιλοτικές περιοχές, 

http://www.pegasoproject.eu/, 

THESEUS (2009-2013) - Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών σε παράκτιες ζώνες, 

http://www.theseusproject.eu/) http://www.papthecoastcentre.org/about.php?blob_id=22,  

 

Ακολούθως, σύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της σημαντικότερης 

νομοθεσίας σχετικά με τον παράκτιο χώρο, καθώς και η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε αυτήν. 

- Συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των ελληνικών ακτών 

Στο άρθρο 24 του Συντάγματος συγκροτείται ένα σχετικά κανονιστικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, χρήσεις είναι οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 
περιοχές. Το 2001, έπειτα από την ερμηνευτική δήλωση-αναθεώρηση του άρθρου 101, δόθηκε έμφαση 
χρήσεις ιδιαίτερες συνθήκες(κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές) των νησιωτικών περιοχών και στην 
υποχρέωση του νομοθέτη να χρήσεις συνεκτιμά (Παπαγεωργίου, 2004, Παπαδοπούλου, 2009). 

 

- Ο Ν.1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Επιπρόσθετη εξειδίκευση για την προστασία των παράκτιων περιοχών και των θαλασσών 
πραγματοποιείται στα άρθρα 18-21 του Ν.1650/1985. Ειδικότερα, σε αυτά προσδιορίζονται τα σαφή 
κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η εκάστοτε περιοχή για να υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας σε 
εφαρμογή περιφερειακού, ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή ΓΠΣ ή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(Παπαγεωργίου, 2004). 

 

- Ο Ν.2742/1999 για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Στο Ν.2742/99 δίδεται έμφαση στη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών προστασίας χρήσεις φύσης 
στα άρθρα 15-17, με τα οποία καθορίζονται εθνικά πάρκα και οι φορείς διαχείρισης (Παπαδοπούλου, 
2009). 

 

- Ο Ν.3937/2011 για τη Διατήρηση χρήσεις Βιοποικιλότητας και χρήσεις Διατάξεις 

Στο Ν.3937/2011 τροποποιούνται βασικά άρθρα του Ν.1650/86 που σχετίζονται με χρήσεις 
προστατευόμενες περιοχές (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket= 

http://www.theseusproject.eu/
http://www/
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VZbL6W%2f0OL4%3d&tabid=506&language=el-GR, πρόσβαση στις 10/01/2012). 

 

- Αιγιαλός και Παραλία (Ν.2971/2001) 

Σύμφωνα με το Ν.2791/2001 ορίζεται η κυριότητα του αιγιαλού και χρήσεις παραλίας. Παράλληλα, 
προσδιορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσεις απλής χρήσης αυτών σε επιμέρους ζώνες, χρήσεις 
οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η θεσμοθέτηση του 
κοινόχρηστου χαρακτήρα χρήσεις παράκτιας ζώνης, ενώ καθορίζεται και επιταχύνεται η διαδικασία για 
την πλήρη χαρτογράφηση των αιγιαλών (Παπαγεωργίου, 2004, Παπαδοπούλου, 2009). 

 

- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο 

To σχέδιο αυτό, προτείνει τη διάκριση χρήσεις Παράκτιας Ζώνης σε ειδικές ζώνες διαχείρισης, σύμφωνα 
με παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την άσκηση δραστηριοτήτων, 
χρήσεις εκάστοτε φορείς διαχείρισης κ.ά. Ειδικότερα, η διάκριση αυτή περιλαμβάνει την κρίσιμη και 
δυναμική ζώνη, τόσο σε χερσαίο όσο και θαλάσσιο τμήμα (Μοσχίδου, 2000). 

 

- Πολιτικές και Δράσεις Αντιμετώπισης χρήσεις Κλιματικής Αλλαγής 

Η Ελλάδα ανταποκρινόμενη χρήσεις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30-5-02), εκπόνησε το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο συντονίζει χρήσεις 
δραστηριότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με στόχο τον περιορισμό των αερίων του 
θερμοκηπίου και περιλαμβάνει δυνατές επεμβάσεις μείωσης εκπομπών, με μέτρα χρήσεις παρακάτω 
τομείς: οικιακό και τριτογενή τομέα, μεταφορές, βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, διαχείριση 
απορριμμάτων, γεωργία, βιομηχανικές διεργασίες 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=431&language=el-GR, πρόσβαση χρήσεις 12/01/2012). 

 

Το πόρισμα της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) που 

δημοσιοποιήθηκε το 2011 με τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, τις αναμενόμενες επιπτώσεις του σε 

επιμέρους Τομείς της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και τη 

σκιαγράφηση των πρώτων μέτρων προσαρμογής. Η επιτροπή συστήθηκε το Μάρτιο του 2009 από την 

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και είναι η πρώτη συστηματική ενασχόληση στην Ελλάδα με την Κλιματική 

Αλλαγή και τη δημιουργία πλαισίου πολιτικής αντιμετώπισης και προσαρμογής. Μεταξύ των επιπτώσεων 

που εξετάστηκαν στο πόρισμα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις επιπτώσεις στα «Ελληνικά Υδατικά 

Συστήματα». Το πόρισμα της Έκθεσης της ΤτΕ, αν και δεν έλαβε τη μορφή Κανονιστικής διάταξης, 

αναφέρεται στο παρόν επειδή είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και αποτέλεσε το βασικό κείμενο αναφοράς επί του οποίου στηρίχτηκαν οι μετέπειτα 

ενέργειες και πρακτικές. 

Η Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που δημοσιοποιήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013 η οποία είχε τρεις κύριους στόχους:  

• Προώθηση δράσεων από τα κράτη μέλη για ολοκληρωμένες στρατηγικές προσαρμογής όπως: 

υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών, παροχή χρηματοδότησης για δημιουργία 

http://www/
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προσαρμοστικών δυνατοτήτων και, ενίσχυση προσαρμογής των πόλεων μέσω της πρωτοβουλίας 

του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. 

• Δράσεις θωράκισης του κλίματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες περιλαμβάνουν, προώθηση 

προσαρμογής σε βασικούς ευαίσθητους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και η πολιτική συνοχής, 

διασφάλιση ανθεκτικότερων υποδομών και, προώθηση χρήσης ασφάλισης έναντι φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη πλατφόρμας Climate- ADAPT ως ένα και μοναδικό μέσo πληροφόρησης για 

την προσαρμογή στην Ευρώπη. 

Η Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2014−2029 (ΚΥΑ 40332/2014, ΦΕΚ 2383Β), 

η οποία θεσπίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Σεπτέμβριο του 2014 και αφορά Τομέα που 

είναι άμεσα συνδεδεμένος και εξαρτώμενος με τις Παράκτιες Ζώνες. Στους στόχους του Σχεδίου 

περιλαμβάνονται: η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές λειτουργίες, η ενίσχυση των δυνατοτήτων στοιχείων της βιοποικιλότητας ώστε να 

αποκριθούν αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή, η μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από 

δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) η οποία δημοσιεύτηκε από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2014 και μεταξύ των άλλων αναφέρει σχετικά με τον 

σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (ΑΣΘ) στις παράκτιες ζώνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 

• Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 
ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην 
κοινωνία ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 
χρήσεων στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται 
με την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι 
κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα 
προστασίας. 

Η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ είναι απαραίτητη για τη μείωση των επιπτώσεων της ΑΣΘ 
με βασικούς πυλώνες ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου να είναι: 

 

• η προσπάθεια κατάρτισης ακτολογίου 

• ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ανάλογα με το 
χαρακτήρα κάθε παράκτιας περιοχής 

• η εκτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής κατά τομέα και 

• η θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά 
περιφέρεια. 

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ είναι σημαντικό να εξεταστεί και η εφαρμογή Ολοκληρωμένης 
Δια χείρισης Παράκτιας Ζώνης βάσει των αρχών και των κατευθύνσεων του ομώνυμου Πρωτοκόλλου 
ICZM (Integrated Coastal Zone Management) της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 
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Σε επίπεδο Περιφέρειας οι διατάξεις και πράξεις της Διοίκησης που σχετίζονται με τον εξεταζόμενο 

Τομέα έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, που θεσπίστηκε με το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α), το οποίο 

επιδιώκει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής, την εξοικονόμηση πόρων, την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Το Σχέδιο εκτός των άλλων αποσκοπεί στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του 

παράκτιου χώρου (Σχέδιο – Πλαίσιο Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης των Ακτών της Αττικής / ΣΟ∆ΑΑ), το 

οποίο μπορεί να αναφέρεται είτε στη στενή ζώνη δημόσιου χαρακτήρα (κρίσιμη ζώνη), είτε σε ευρύτερες 

ζώνες επιρροής του παράκτιου χώρου (δυναμική ζώνη), είτε και στις δύο (Άρθρο 17). Οι στόχοι και 

κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο, είναι:  

a. Αξιοποίησή, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας/ Αττικής σε τουριστικό πόλο 

διεθνούς ακτινοβολίας, με δραστηριότητες τουρισμού αναψυχής.  

b. Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και 

εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστημάτων (θαλάσσιων και χερσαίων).  

c. ∆ιεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης με 

ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της συνέχειας και βελτίωση των 

προσβάσεων στην ακτή από την ενδοχώρα.  

d. Θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος λιμένων.  

e. Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα της και τις λεκάνες 

απορροής που καταλήγουν σε αυτήν.  

f. Συντονισμός προγραμμάτων δράσεων των εμπλεκόμενων ανά ζώνη φορέων, με στόχο την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

Η μελέτη Εκτίμησης Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης, η 

οποία εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2014 από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Στη μελέτη διατυπώνονται προτάσεις μέτρων για τη διατήρηση 

και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για το σύνολο των υγροτόπων της Αττικής, είναι δε προφανής 

η σύνδεση τους με τον εξεταζόμενο στο παρόν Τομέα (Παράκτιες Ζώνες). 

 

Όλα τα παραπάνω μέτρα είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης καθώς 

και την προσαρμογή παράκτιων περιοχών στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης 

ακτών. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι τα ήδη προγραμματισμένα και προτεινόμενα από τη Περιφέρεια 

μέτρα δεν επαρκούν καθώς πρέπει να γίνει μια ευρύτερη καταγραφή τέτοιων φαινομένων για το σύνολο 

αυτής. 

1.4.2 Εθνική στρατηγική λιμένων 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια των 

αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. να διατυπώσουν τις αρχές για μια ενιαία, ρεαλιστική και εφικτή λιμενική 

πολιτική που θα δίνει προοπτική ανάπτυξης στους ευρωπαϊκούς λιμένες.  
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Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια συνολική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του χώρου, ώστε να εξασφαλιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα 

και η ανάπτυξη των λιμένων, η ικανότητα και αποτελεσματικότητα του μεταφορικού δικτύου, ο υγιής και 

θεμιτός ανταγωνισμός, η ελκυστικότητα των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών, η παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, επιδίωξη αποτελεί 

η εξάλειψη πάσης φύσεως περιορισμών, εμποδίων και προβλημάτων στη λιμενική λειτουργία και την 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών ή στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβη σε διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων, προκειμένου να καταλήξει άμεσα σε μια σύνθεση 

των επιμέρους θέσεων και απόψεων για το εν λόγω πεδίο, παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και 

ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ή δράσεις. 

Οι λιμένες ως κομβικά σημεία διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων μεταξύ ξηράς και θάλασσας 

καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών και των 

μεταφορικών αλυσίδων/ logistics. Η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 

υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, το ρόλο που αποδίδεται στους ευρωπαϊκούς λιμένες για την ενίσχυση των 

μεταφορών και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ως εκ τούτου, αναμένεται να ενισχυθούν 

στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αντίστοιχα, οι ευκαιρίες για τους λιμένες, που, πάντως, θα 

εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση, ως προς τη διεκδίκηση πόρων, προς τα άλλα 

στοιχεία του συστήματος. 

 Οι λιμένες της χώρας τίθενται προφανώς μπροστά σε νέες προκλήσεις, αλλά επίσης νέες δυνατότητες 

και ευκαιρίες θα εξαρτήσουν την επιτυχία τους στο νέο περιβάλλον. Η ανάπτυξη μιας σαφούς 

στρατηγικής προσφέρει λύσεις προς μια ουσιαστική αντιμετώπιση του νέου περιβάλλοντος, αλλά και τις 

δυνατότητες εξορθολογισμού, διόρθωσης και βελτίωσης του συστήματος. 

Το Λιμενικό Σύστημα της χώρας αποτελείται από περίπου 900 λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις 

διαφορετικού μεγέθους, διοικητικής οργάνωσης, χρήσεων, και, φυσικά, διαφορετικής σημασίας για την 

εθνική και τοπική κοινωνία και οικονομία. 

Η ΚΥΑ κατατάσσει τους λιμένες σε τέσσερις ομάδες, ως εξής:  

• Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος: (Κατηγορία Κ1: 16 λιμένες): Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 

Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, 

Ραφήνας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας Χανίων  

• Λιμένες Εθνικής Σημασίας (Κατηγορία Κ2: 16 λιμένες): Αργοστολίου, Ζακύνθου, Θήρας, 

Καλαμάτας, Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλλήνης, Κω, Λάγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Βαθέως 

Σάμου, Σύρου, Χαλκίδος και Χίου  

• Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ3: 25 λιμένες): Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, Αγ. 

Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, Αγ. Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Αιγίου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, Κύμης, 

Λευκάδας, Μεσολογγίου, Μύρινας Λήμνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. Μουδανιών, Πάτμου, 

Σαμοθράκης, Πόρου Κεφαλληνίας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σητείας, Σπετσών, Στυλίδας, Τήνου και 

Ύδρας.  

• Λιμένες τοπικής σημασίας 

Οι επτά χρήσεις λιμένων είναι:  
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• Γενικά Εμπορεύματα (General Cargoes)  

• Φορτία Χύδην (Dry and Liquid Bulk Cargoes)   

• Εμπορευματοκιβώτια – Ε/Κ (Containers)   

• Ακτοπλοΐα Εσωτερικού – Εξωτερικού  

• Κρουαζιέρα (Cruise)  

• Αναψυχής (Leisure – Marinas)  

• Αλιευτικά (Fishing) 

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από τη μελέτη υποστήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) η οποία δημοσιεύτηκε από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2014 και μεταξύ των άλλων αναφέρει σχετικά με τον 

σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (ΑΣΘ) στο τομέα των υποδομών και προτείνει 4 δράσεις με τα εξής μέτρα για κάθε μία: 

Δράση 1. Οργάνωση και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και περαιτέρω τυποποίηση και 

επέκταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 2. Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις σοβαρών 

διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3. Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας) των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πλωτή ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 4. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων που 

παρέχουν εμπειρία και πόρους. 

Δράση 2. Τεχνικό περιεχόμενο 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης, επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των 

κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και γενικότερα των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών 

από μεγαλύτερα κύματα. 

Μέτρο 2. Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό 

(εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθμού σκαφών. 

Μέτρο 3. Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς κατασκευής ευαίσθητων σε 

μεγαλύτερη ζημία). 
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Μέτρο 4. Μελέτη για αναγκαιότητα απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό της θάλασσας, λόγω μεγάλων 

κυμάτων και πλημμυρών και προγραμματισμός σχετικών έργων σε περιοχές αυξημένης τρωτότητας. 

Δράση 3. Νομοθετικό περιεχόμενο 

Μέτρο 1. Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών. 

Μέτρο 2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγών για εφαρμογή άμεσων μέτρων δράσης 

 

Δράση 4. Ροή πληροφοριών και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 

Μέτρο 1. Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των έργων υποδομής (υποδομών). 

Μέτρο 2. Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το βάθος νερού.  
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1.5 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Η δομή της παρούσας Έκθεσης έχει ως ακολούθως: 

• Στο παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται: συνοπτικά τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου, η 

επισκόπηση και η αξιολόγηση της σημαντικότητας του εξεταζόμενου Τομέα στην Περιφέρεια 

Αττικής, το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων της Διοίκησης για τον Τομέα και 

τέλος, οι αρμόδιες αρχές και οι αρμοδιότητες τους. 

• Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην προσέγγιση ποιοτικής 

εκτίμησης και ποσοτικού προσδιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

εξεταζόμενο Τομέα. 

• Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται η ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων. Αρχικά εντοπίζονται οι 

κλιματικές μεταβολές βάσει των οποίων καταγράφονται όλες οι επιπτώσεις στον εξεταζόμενο 

Τομέα (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Από αυτές επιλέγονται κατόπιν βαθμολόγησης οι επιπτώσεις  

μεγαλύτερης προτεραιότητας που συνθέτουν τον κατάλογο "Κατηγορίας 2", για τις οποίες 

ακολουθεί αναλυτική ποιοτική αξιολόγηση. 

• Στο Κεφάλαιο 4 επιλέγονται οι δείκτες που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές 

ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί 

ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

• Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής σε 

δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους εξέτασης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία. Η ποσοτικοποίηση 

γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων (δείκτες) και πρόβλεψης της μελλοντικής τιμής τους 

στο μέλλον. 

• Στο κεφάλαιο 6 συνεκτιμώνται οι επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στις 

εκτιμημένες επιπτώσεις. Αρκετοί από τους μελλοντικούς κινδύνους επηρεάζονται από ένα ευρύ 

φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο επηρεασμός 

αυτός παρουσιάζεται και συνεκτιμάται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. 

• Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των εκτιμημένων επιπτώσεων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων 

Τομέων. Η χρηματική αυτή αποτίμηση αποτυπώνει την επίδραση των συγκεκριμένων κινδύνων 

στην ανθρώπινη ευημερία.  

• Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα δεδομένα που καθορίζουν την ικανότητα προσαρμογής του 

Τομέα.  

• Το κεφάλαιο 9 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και 

τις προτεινόμενες δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής.  

• Στο κεφάλαιο 10 δίδεται η επιλεγμένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

• Τέλος, το κεφάλαιο 11 περιέχει τα Προσαρτήματα (Πίνακες και Εικόνες) της ανάλυσης. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Εισαγωγή: Πλαίσιο Αποτίμησης Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής 

Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των 

μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η 

μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον 

όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.  

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα, οι 

πλημμύρες, ο ασυνήθιστα κρύος καιρός, τα οποία εμφανίζονται πλέον όλο και πιο συχνά 

μεγιστοποιώντας τον κίνδυνο επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι στην πλειονότητα τους δυσμενείς, υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις (λιγότερες) που μπορεί να είναι ευνοϊκές. Μια αποτίμηση των κινδύνων λόγω κλιματικής 

αλλαγής για την Περιφέρεια Αττικής επιχειρείται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, όπου πιο αναλυτικά 

παρουσιάζεται: 

- Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. 

- Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους κοινωνικό-

οικονομικούς παράγοντες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να 

αλλάξουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα η οικονομική ανάπτυξη, η μεταβολή πληθυσμού και 

η αλλαγή της χρήσης γης. 

- Πώς είναι πιθανό τα αποτελέσματα των ενεργειών προσαρμογής να μεταβάλλουν τα επίπεδα 

κινδύνου. 

- Αξιολόγηση του μεγέθους του αντίκτυπου και του επείγοντος χαρακτήρα της δράσης που 

απαιτείται για τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες, καθώς και ανάπτυξη της κατανόησης της 

πιθανής καθαρής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που ενεργούν από κοινού. 

- Αξιολόγηση της αβεβαιότητας, των περιορισμών και της εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Η παρουσίαση γίνεται αναλυτικά κατά Τομέα επηρεασμού, όπως καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη 

και τη Μεθοδολογική προσέγγιση που έχει ήδη παραδοθεί (Παραδοτέο 1). Οι τομείς του ΠεΣΠΚΑ που 

εξετάζονται είναι οι ακόλουθοι:  

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία,  

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα,  

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία,  

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες  

5. Παράκτιες Ζώνες,  

6. Τουρισμός,  

7. Ενέργεια,  

8. Υποδομές,  

9. Υγεία,  

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά, 
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Το παρόν αποτελεί το υποστηρικτικό κείμενο αποτίμησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή του 

τέταρτου στη σειρά τομέα: Τομέας Παράκτιες Ζώνες και ειδικότερα των Ακτών και Λιμένων. 
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και 
των κινδύνων 

Η μεθοδολογία προσέγγισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που 

ακολουθείται στο παρόν Σχέδιο λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την αντίστοιχη 

έκθεση για την κλιματική αλλαγή άλλων χωρών και ειδικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου και 

περιλαμβάνει δώδεκα (12) επιμέρους βήματα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 1 

(παράγραφο Β.3.7.2. του Παραδοτέου 1 : «Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου») της παρούσας 

σύμβασης και συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-1):  

 

Διάγραμμα 2-1  Βήματα του ΠεΣΠΚΑ 

Τα βήματα περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω και έχουν ως εξής: 

Βήμα 1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 1’’: Αρχική επισκόπηση και 

επιλογή των πιθανών επιπτώσεων και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια για τον 

εξεταζόμενο Τομέα, από ευρύτερο κατάλογο επιπτώσεων που έχει συνταχθεί βιβλιογραφικά. 

Βήμα 2 Προσδιορισμός διατομεακών και έμμεσων συνεπειών: Προσδιορισμός των βασικών σχέσεων 

εξάρτησης μεταξύ αιτιών και επιδράσεων (ή συνεπειών) και διαδικασιών που οδηγούν στην αλλαγή. 

Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των βιοφυσικών επιπτώσεων ενός αλλαγμένου κλίματος και των 

δευτερογενών βιοφυσικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Ουσιαστικά προσδιορισμός 

συνδέσεων μεταξύ: 
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• Κλιματικών «οδηγών» (π.χ. αύξηση στάθμης θάλασσας), 

• Σωρευτικών επιπτώσεων (π.χ. διάβρωση ακτών), 

• Άμεσων συνεπειών (π.χ. υλικές ζημιές) και 

• Έμμεσων συνεπειών (π.χ. επιπτώσεις στην υγεία για τους ανθρώπους). 

Βήμα 3 Εκτίμηση ευπάθειας / Ανασκόπηση πολιτικών: Εξέταση της κυβερνητικής πολιτικής για την 

προσαρμογή του εξεταζόμενου Τομέα στην κλιματική αλλαγή, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής. 

Βήμα 4 Εκτίμηση ευπάθειας / Κοινωνική Ευπάθεια: Εξέταση του τρόπου επηρεασμού του κοινωνικού 

τομέα (κοινωνικές επιπτώσεις) στην κλιματική αλλαγή και του κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν 

επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής. 

Βήμα 5 Εκτίμηση ευπάθειας / Ικανότητα προσαρμογής: Εξέταση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα 

(διαρθρωτικής και οργανωτικής) με βάση την κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών 

προσαρμογής, ανταποκρινόμενων στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές μελλοντικές κλιματικές 

επιπτώσεις. 

Βήμα 6 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’: 

Ομαδοποίηση συνεπειών του Καταλόγου Κατηγορίας 1 με βάση παρόμοιες επιπτώσεις και επιπτώσεις 

μεγαλύτερης προτεραιότητας. Βαθμολόγηση επιπτώσεων με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων και 

σύνταξη επιπτώσεων Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’. 

Βήμα 7 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Προσδιορισμός Δεικτών: Εξέταση ενός ή περισσότερων 

δεικτών, που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο 

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

Βήμα 8 Εκτίμηση κινδύνου / Συναρτήσεις Απόκρισης: Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου, 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές. Ανάπτυξη συναρτήσεων συσχετισμού και προβολής (συναρτήσεις απόκρισης) που θα 

συνδυαστούν με τα κλιματικά μοντέλα για να εξετάσουν τις συνέπειες κάτω από διαφορετικά σενάρια 

εκπομπών και διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

Βήμα 9 Εκτίμηση κινδύνου / Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής: Εκτίμηση 

του μεγέθους των συνεπειών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή μέσω των συναρτήσεων απόκρισης, 

ουσιαστικά εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία) όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Βήμα 10 Εκτίμηση κινδύνου / Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές: Συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών 

μεταβολών στον μελλοντικό κίνδυνο, ουσιαστικά του πως οι διαφορετικές μεταβολές στη κοινωνία και 

οικονομία μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. 

Βήμα 11 Εκτίμηση κινδύνου / Οικονομικές επιπτώσεις: Προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των 

επιπτώσεων όπου είναι δυνατόν, με σκοπό να εκφραστεί το μέγεθος συγκεκριμένων κινδύνων με 

νομισματικούς όρους (ετήσιο κόστος). Σκοπός είναι να εκφραστούν οι διάφοροι κίνδυνοι όσον αφορά 

την επίδρασή τους στην ανθρώπινη ευημερία, όπως μετριέται από τις προτιμήσεις των ατόμων στο 

πληθυσμό που έχει πληγεί. 
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Βήμα 12 Έκθεση κινδύνου / Δράσεις Προσαρμογής: Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση 

σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. 

Ακολουθεί ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης προσαρμοσμένη στα δεδομένα του εξεταζόμενου 

Τομέα.   
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2.3 Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

2.3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση του Καταλόγου κατηγορίας 1 (Βήμα 1ο)  

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια 

για τον εξεταζόμενο Τομέα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις 

ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των 

μελετητών.  

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ο 

οποίος θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην Περιφέρεια ή 

στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου τομέα και τις τυχόν 

παρατηρήσεις/διαφοροποιήσεις/προσθήκες των ενδιαφερομένων μερών.  

Από την εργασία αυτή θα προκύψει ο Κατάλογος επιπτώσεων για τον υπό έλεγχο τομέα (Κατηγορίας 1). 

2.3.2 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις (Βήμα 2ο)  

Στο εν λόγω βήμα γίνεται η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός αυτών που αφορούν 

περισσότερους Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Στο τρέχον έργο, θα χρησιμοποιηθούν απλοί 

διατομεακοί πίνακες επιπτώσεων και συνεπειών αντί να επιχειρείται η σύνθετη χαρτογράφηση 

συστημάτων και σε επόμενο στάδιο θα αποφασισθεί σε ποιόν τομέα θα συμπεριληφθεί η ανάλυσή τους.  

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό η σημαντικότητα του Τομέα και ο επηρεασμός που ασκεί τόσο στη 

λειτουργία και αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και σε ολόκληρο το κοινωνικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι της Περιφέρειας. Υπάρχει ως εκ τούτου ευρεία διασύνδεση των επιπτώσεων στον Τομέα από 

την κλιματική αλλαγή με αρκετούς ακόμα Τομείς που συζητούνται στις υπόλοιπες υποστηρικτικές 

εκθέσεις.  
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2.4 Εκτίμηση της ευπάθειας 

2.4.1 Ανασκόπηση Πολιτικών (Βήμα 3ο) 

Στο Παραδοτέο Νο 2 του παρόντος σχεδίου «Αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Αττικής» έγινε εξέταση της νομοθεσίας, των πολιτικών και 
χαρτογράφηση των αρχών που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κάθε 
τομέα.  

Ειδικότερα για τον τομέα των παράκτιων περιοχών μία εκτεταμένη παρουσίαση της κυβερνητικής 

πολιτικής, δίδεται προηγούμενα στο κεφάλαιο 1.4 της παρούσας, όπου παρουσιάζονται με χρονολογική 

σειρά όλες οι κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Από την εξέταση των αναφερόμενων πολιτικών παρατηρείται η ποιοτική τους αναβάθμιση προϊόντος του 

χρόνου, από τις αρχικές γενικόλογες και ευχολογικές αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν 

στο μετριασμό των επιπτώσεων επιμέρους Τομέων.  

Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι πολιτικές που ασκούνται σε επίπεδο Περιφέρειας οι οποίες, υπό την 

ομπρέλα των Σχεδίων και Στρατηγικών Προσαρμογής που έχουν εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο προβλέπουν: 

- στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του παράκτιου χώρου (Σχέδιο – Πλαίσιο 

Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης των Ακτών της Αττικής / ΣΟ∆ΑΑ), (Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – 

Αττικής). 

- Στην εφαρμογή δράσεων μετριασμού και προσαρμογής στα ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά και 

συγχρόνως ευαίσθητα (λόγω και εγγύτητας στη μητροπολιτική περιοχή), οικοσυστήματα της 

Περιφέρειας, στα οποία προβλέπονται ειδικά για το σκοπό αυτό έργα όπως η μελέτη ‘‘Εκτίμησης 

Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης’’. 

- Στην εφαρμογή δράσεων προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος της σημαντικότερης 

αστικής περιοχής της Περιφέρειας, που προβλέπονται με την παρέμβαση ‘‘Στρατηγική 

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων’’, που εκδόθηκε το 2017. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο θα γίνει και η ιεράρχηση των αποφάσεων προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

 

2.4.2 Κοινωνική ευπάθεια (Βήμα 4ο) 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται 

στο πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον 

θα πρέπει να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία, επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό 

το βήμα είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να 

επηρεάσουν τους κινδύνους. 

Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που:  
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•  Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο  

•  Είναι κοινωνικά στερημένοι  

•  Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, 

υπηρεσιών υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων.  

 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα 

οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 2-1  Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής 
ευπάθειας  

Χαρακτηριστικά κοινωνικής 
ευπάθειας  

Άνθρωποι που ζουν σε 
περιοχές που κινδυνεύουν  

• Τοποθεσία και θέση  

Άνθρωποι που είναι 
κοινωνικά στερημένοι  

• Ελλιπής διανοητική και φυσική 
κατάσταση  

• Λίγες οικονομικές 
δυνατότητες  

• Ζουν και εργάζονται σε κακή 
ποιότητα σπιτιών ή χώρων 
εργασίας  

Άνθρωποι που είναι 
κοινωνικά αδύναμοι λόγω 
έλλειψης 
ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής 
ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και 
αποκλεισμού από τη λήψη 
αποφάσεων  

• Περιορισμένη πρόσβαση στις 
δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες  

• Περιορισμένη ή μη γνώση των 
κινδύνων  

•  Έλλειψη κοινωνικών δικτύων  
• Μικρή πρόσβαση σε 

συστήματα και υπηρεσίες 
υποστήριξης (π.χ. υγειονομική 
περίθαλψη)  

Όπως για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, αποτελεί η απάντηση για 

κάθε ομάδα επιπτώσεων των παρακάτω ερωτημάτων που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ευπάθειας :  

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις;  

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι;  

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική);  

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές;  
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• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα;  

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης 

(π.χ. υγειονομική περίθαλψη);  

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας   

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αξιολογήθηκαν για τη βαθμολόγηση των ομάδων επιπτώσεων, 

από την οποία προέκυψαν εκείνες οι ομάδες επιπτώσεων που έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα / 

προτεραιότητα για προσαρμογή και παρεμβάσεις. Είναι οι ομάδες επιπτώσεων που εξετάστηκαν με 

προβολή στο μέλλον, με βάση τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών και έντονα διατομεακών επιπτώσεων του 

εξεταζόμενου Τομέα από την κλιματική αλλαγή, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα οδηγούν σε 

δυσμενή επηρεασμό των ευάλωτων ατόμων, γεγονός που υποδεικνύει τη σπουδαιότητα και την 

προτεραιότητα των αναγκαίων επεμβάσεων απομείωσης και προσαρμογής. 

 

2.4.3 Ικανότητα προσαρμογής (Βήμα 5ο) 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι ένας κύριος παράγοντας που αξιολογείται κατά την εκτίμηση 

κινδύνου. Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Διακυβερνητική Συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC): 

Ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος είναι να σχεδιάζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής και συγκεκριμένα: 

- να προσαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές κλιματικές αλλαγές, 

- να μετριάσει πιθανές ζημίες, 

- να επωφελείται από τις ευκαιρίες και, 

- να αντιμετωπίζει τις συνέπειες. 

Η ικανότητα προσαρμογής διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 

Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την εκπόνηση και 

εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για μελλοντικές 

επιπτώσεις». 

Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο «βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η ανθρώπινη 

ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής». 

Σε ότι αφορά τον εξεταζόμενο Τομέα η μεν διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής έχει αρκετές επιμέρους 

παραμέτρους, η δε οργανωτική είναι αυξημένη λόγω ανάπτυξης της ανθρώπινης γνώσης και των 

ικανοτήτων για την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής. Το στοιχείο όμως που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη αβεβαιότητα στην ανάλυση είναι αυτό των «αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής». Στο 

κατά πόσο δηλαδή οι ανθρώπινες παρεμβάσεις θα μπορέσουν να αποβούν αποτελεσματικές, δεδομένης 
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της αβεβαιότητας που εισάγεται από την έκταση και ένταση των μελλοντικών αλλαγών, αλλά και το 

γεγονός ότι πολλές κύριες διεργασίες διεξάγονται μακριά από την ανθρώπινη παρατήρηση. 

Η ικανότητα προσαρμογής του εξεταζόμενου Τομέα αξιολογείται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.  
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2.5 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

 

2.5.1 Επιλογή των επιπτώσεων Λίστας 2ου Επιπέδου (Βήμα 6ο)  

Από τον αρχικό κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’, προέκυψε ο ομαδοποιημένος κατάλογος με ενοποίηση 

παρόμοιων ή αλληλεπικαλυπτόμενων επιπτώσεων, στον οποίο περιέχονται και οι διατομεακές 

επιπτώσεις. Στη συνέχεια έγινε επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον 

εξεταζόμενο Τομέα, που συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’, στον οποίο αναγράφεται για κάθε 

ομάδα επιπτώσεων και ο συσχετιζόμενος Τομέας. 

Ο κατάλογος ‘‘Κατηγορίας 2’’συντάχθηκε με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων τα οποία είναι: 

- Το Μέγεθος, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό των συνεπειών. 

- Η αντιληπτή Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης ή των συνεπειών. 

- ο Επείγων Χαρακτήρας σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων προσαρμογής. 

Τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2-2, ως 2-4 στη συνέχεια. Για τη βαθμονόμηση 

χρησιμοποιήθηκαν τα αναφερόμενα στους πίνακες κριτήρια, στα οποία έγιναν κάποιες παρεμβάσεις 

συμπλήρωσης / εμπλουτισμού τους με βάση τις ιδιαιτερότητες του Τομέα.  

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος:  

100 ∗ (
𝛫𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅ό + 𝛱𝜀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ό + 𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό

9
) ∗ (

𝛱𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼

3
) ∗ (

𝛦𝜋𝜀ί𝛾𝜔𝜈 𝜒𝛼𝜌𝛼𝜅𝜏ή𝜌𝛼𝜍

3
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. 
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Πίνακας 2-2 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης Μεγέθους επιπτώσεων 

Τάξη 
(Βαθμός)) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 
Υ

ψ
η

λή
 (

3
) 

Σημαντικές ζημιές και 
διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών ή σοβαρών 

διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές 
σε ακίνητα και υποδομές. 

• Σημαντικές συνέπειες για 
την περιφερειακή και 
εθνική οικονομία. 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Σημαντική διακοπή ή 
απώλεια εθνικών ή διεθνών 
μεταφορικών συνδέσεων. 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης. 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας 
των σημαντικών ειδών / 
οικοτόπων / τοπίου. 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με 
διεθνή / εθνική σημασία. 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών 
του οικοσυστήματος. 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού 
/ αέρα. 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων 
ή σοβαρών βλαβών. 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη 
των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια). 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις 
ευάλωτες ομάδες. 

• Αύξηση της εθνικής 
επιβάρυνσης για την υγεία. 

• Μεγάλη μείωση των 
κοινοτικών υπηρεσιών. 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια 
πολιτιστικών αγαθών / υψηλή 
συμβολική αξία. 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια, π.χ. 
αυξημένη εγκληματικότητα. 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος ~ 100 
km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται  
~150 βλάπτονται  

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 (

2
) 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια  Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται  

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την 
υποδομή. 

• Επίδραση στην 
περιφερειακή οικονομία. 

• Συνέπειες στις λειτουργίες 
και στην παροχή υπηρεσιών 
για την εκκίνηση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης. 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων. 

• Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες. 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης. 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / 
οικότοπους / τοπία. 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων εθνικής 
σημασίας. 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

• Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια 
/ μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος. 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 
. 

• Σημαντικοί αριθμοί 
επηρεάζονται. 

• Μικρή αναστάτωση στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
(νερό / αέριο / ηλεκτρική 
ενέργεια). 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. 
μέσω της αύξησης του 
κόστους παροχής υπηρεσιών. 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση 
της υγείας. 

• Μέτρια μείωση των 
κοινοτικών υπηρεσιών. 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για 
τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. 

• Μικρές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια. 

~ €100.000 για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος  

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 10 ποταμού  

~1.500 επηρεάζονται  
~30 βλάπτονται  

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 (

1
) Ελάσσονες ζημιές και 

διαταραχές  

Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 
αναστρέψιμης / τοπικής 

επίδρασης 

Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες. 

• Βραχυπρόθεσμες / 
αναστρέψιμες επιπτώσεις σε 

• Μικροί αριθμοί που 
επηρεάζονται.  
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Τάξη 
(Βαθμός)) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην 
εθνική ή περιφερειακή 
οικονομία. 

• Τοπική διακοπή 
συστημάτων μεταφοράς. 

είδη / οικοτόπους / τοπίο ή 
υπηρεσίες οικοσυστήματος. 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / 
αέρα.  

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / 
μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης των 
καθορισμένων χώρων.  

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών.  

• Μέσα στην περιοχή 
αντιμετωπίσιμου συμβάντος.  

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός 
ή ανά έτος  

1 ha οικοτόπων επηρεάζονται  
Ή  βελτιώνονται  

~ 1 km ποταμού που  
επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται  
~15 βλάπτονται 

 

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την ταξινόμηση της Πιθανότητας δίδονται στον Πίνακα 2-3. Για την 

ταξινόμηση ισχύουν ακόμα τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην 

συνέπεια και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης. 

β) Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού 

νερού, αλλά η μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, 

εάν υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν 

μεσαίο βαθμό εμπιστοσύνης. 

 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια ταξινόμησης και βαθμολόγησης Πιθανότητας επιπτώσεων 

Τάξη (Βαθμός) 
Πιθανότητα 

Υψηλή (3) 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση (2) 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα  

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες  

Χαμηλή (1) 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα  

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες  

Η ταξινόμηση του επείγοντος χαρακτήρα των αποφάσεων παρουσιάζει δυσκολίες, δεδομένης της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων 

αποφάσεων πριν από το 2030 και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. 

Τα κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4. 
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Πίνακας 2-4 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης του επείγοντος χαρακτήρα για τη λήψη 
αποφάσεων προσαρμογής 

Τάξη 
(Βαθμός) 

Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή (3) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 

απαιτούνται πριν από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα 

ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των 

επενδύσεων, των κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν 

από την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την 

περίοδο απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για 

οικονομική περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη 

περιουσιακών στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή 

προσυμφωνημένων αποδόσεων. 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση (2) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 

απαιτούνται πριν από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα 

ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των 

επενδύσεων, των κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν 

από την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την 

περίοδο απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για 

οικονομική περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες 

δυνατότητες για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 

περιορισμένο κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν 

ληφθούν μέτρα για την αύξηση της προσαρμοστικής 

ικανότητας. 

Προσεκτική 
παρακολούθηση 

Χαμηλή (1) 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες 

αποφάσεις πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους.  

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες 

σταδιακής προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου.  

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής 

ικανότητας με περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της 

προσαρμοστικής ικανότητας για την αποφυγή δυσλειτουργίας.  

Αναμονή 
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2.5.2 Προσδιορισμός των δεικτών κινδύνου (Βήμα 7ο)  

Για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας του εξεταζόμενου Τομέα 

επιλέχθηκαν δείκτες που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές και επιπτώσεις οι οποίοι 

θα δώσουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.  

Στο Παραδοτέο Μεθοδολογίας της παρούσας σύμβασης (Παραδοτέο 1) δίδεται κατάλογος δεικτών και 

συναρτήσεων απόκρισης, που είναι προσαρμοσμένοι για τις συνθήκες της Περιφέρειας (Πίνακας 2-5). 

Πίνακας 2-5 Ενδεικτικοί δείκτες και συναρτήσεις απόκρισης προσαρμοσμένα για τις συνθήκες της 
Περιφέρειας (από Παραδοτέο 1 παρούσας σύμβασης) 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

FL1 
Αριθμός ατόμων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρό κίνδυνο πλημμύρας από 
ποτάμια ή θάλασσα. 

Θα χρησιμοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας. Ο αριθμός των ατόμων θα 
υπολογισθεί από τα στοιχεία των απογραφών 
της ΕΛΣΤΑΤ. 

FL2 

Αριθμός ευάλωτων ατόμων με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (βάσει του 
αριθμού των ατόμων που απειλούνται 
με πλημμύρες στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές). 

Ως άνω 

FL4a 

Έκταση γεωργικής γης σε ετήσια 
πιθανότητα πλημμύρας 10% ή 
μεγαλύτερη: βάθος πλημμύρας 0,5 m ή 
μεγαλύτερο (km2). 

Οι συνέπειες της πλημμύρας περιλαμβάνουν τη 
ζημία και την απώλεια των καλλιεργειών. Οι 
συχνές πλημμύρες μπορούν επίσης να αλλάξουν 
την καταλληλότητα της γης για διαφορετικούς 
γεωργικούς σκοπούς. FL4b 

Έκταση γεωργικής γης με ετήσια 
πιθανότητα πλημμύρας 33% ή 
μεγαλύτερη: βάθος πλημμύρας 0,5 m ή 
μεγαλύτερο (km2). 

FL6a 
Αριθμός κατοικιών με σημαντικό 
κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή 
θάλασσα. 

Η εκτίμηση του αριθμού των κατοικιών που 
πλήττονται από τις πλημμύρες και οι σχετικές 
οικονομικές ζημιές αποτελούν σημαντικό δείκτη 
του κινδύνου πλημμύρας. Η εκτίμηση θα 
βασισθεί ι στις σημερινές ζημιές ιδιοκτησίας και 
περιεχομένου. 

FL6b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected 
Annual Damage) EAD σε οικιστική 
ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL7a 
Αριθμός μη οικιστικών ακινήτων με 
σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας από 
ποτάμια ή θάλασσα. 

 

FL7b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected 
Annual Damage) EAD σε μη οικιστική 
ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL8a 
Δρόμοι με σημαντική πιθανότητα 
πλημμύρας (km). 

Το μήκος των οδών και των σιδηροδρομικών 
γραμμών που επηρεάζονται θα υπολογισθούν 
με βάση και τα δεδομένα συχνότητας 
πλημμύρας των σχεδίων διαχείρισης. FL8b 

Οι σιδηροδρομικές γραμμές με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (km). 

FL10 
Εγκαταστάσεις διανομής και 
επεξεργασίας νερού που κινδυνεύουν 
από πλημμύρες. 

Η παροχή νερού αποτελεί ζωτική υπηρεσία για 
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η πλημμύρα 
των εγκαταστάσεων διανομής και επεξεργασίας 
νερού όχι μόνο προκαλεί ζημιές αλλά μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε απώλεια υπηρεσιών 
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επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχές τόσο εντός 
όσο και εκτός των πλημμυρικών ζωνών. 

FL11a 
Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός και ισχύς). 

Αυτός ο δείκτης παρέχει μια εκτίμηση των 
πιθανοτήτων απώλειας ισχύος κατά τη διάρκεια 
ή μετά από ένα συμβάν πλημμύρας. 

FL 11b 
Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός) 

FL12a 
Νοσοκομεία με μεγάλη πιθανότητα 
πλημμύρας (αριθμός). 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL12b 
Σχολεία με μεγάλη πιθανότητα 
πλημμύρας (αριθμός). 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL13 

Αριθμός κατοικιών με σημαντική 
πιθανότητα πλημμύρας (για να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στις 
ασφαλιστικές καλύψεις). 

Ορισμένες κατοικίες βρίσκονται σε κίνδυνο 
εξαιτίας συμβάντων πλημμύρας. Υπάρχει 
κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος ασφάλισης και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί 
δυσχερής και αδύνατη η ασφαλιστική τους 
κάλυψη καθώς ο κίνδυνος πλημμύρας 
αυξάνεται. Αυτός ο δείκτης παρέχει μια ένδειξη 
για τον αριθμό των ακινήτων στα οποία 
ενδέχεται να επηρεαστούν οι ασφαλιστικές 
ρυθμίσεις. Θα πρέπει να υπάρξει σχετική 
συνεννόηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

FL14 

Παράκτια διάβρωση: Έκταση γης 
(συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής 
γης και των οικοτόπων) που 
επηρεάζεται. 

Η παράκτια διάβρωση δημιουργεί ένα 
διαφορετικό είδος απειλής σε σύγκριση με τις 
πλημμύρες - μόλις χαθεί η γη από τη διάβρωση, 
δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αυτός ο δείκτης 
παρέχει μια ένδειξη των επιπτώσεων της 
διάβρωσης στη γεωργική γη και στα 
ενδιαιτήματα. Αυτός ο δείκτης δεν καλύπτει 
ωστόσο όλους τους καθορισμένους τόπους σε 
όλη τους την έκταση. Κατά συνέπεια, παρέχει 
μόνο μερική ένδειξη των επιπτώσεων της 
διάβρωσης των ακτών σε ενδιαιτήματα. 

FL15 
Έκταση αρχαιολογικών χώρων με 
σημαντική πιθανότητα πλημμύρας. 

Πρόκειται για ένα απλό δείκτη που καταγράφει 
την έκταση των περιοχών των Αρχαιολογικών 
Χώρων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
πλημμύρας. Παρέχει ένδειξη των πιθανών 
επιπτώσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει το ευρύ 
φάσμα άλλων τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως τα διατηρητέα κτίρια. 
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2.6 Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου 

 

2.6.1 Τρέχων κίνδυνος 

Η κατανόηση των κινδύνων που διατρέχει σήμερα ο εξεταζόμενος Τομέας (τρέχων κίνδυνος) αποτελεί 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία, την αφετηρία για την αξιολόγηση της μεταβολής που θα υποστούν οι 

κίνδυνοι αυτοί με την κλιματική αλλαγή. Οι σημερινοί (άμεσοι) κίνδυνοι του Τομέα αποκαλύπτονται κατά 

μία έννοια από τη Λίστα 2ου Επιπέδου (Πίνακας κεφαλαίου 11.3), ενώ δεδομένα και πληροφορίες 

αξιολόγησης λήφθηκαν από τα Σχέδια Διαχείρισης των ΛΑΠ και των Κινδύνων Πλημμύρας, από μεγάλο 

αριθμό εξειδικευμένων ερευνών, εργασιών και μελετών, όπως για παράδειγμα η Έκθεση της ΤτΕ και από 

προσέγγιση ειδικών επιστημόνων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τρέχων κίνδυνος του Τομέα Παράκτιων Ζωνών (ακτές) περιλαμβάνει τις εξής 

δύο κύριες κατηγορίες: 

α)  κίνδυνος από παράκτια διάβρωση και 

β) κίνδυνος από παράκτιες πλημμύρες  

προερχόμενοι από συνδυασμό αιτίων μεταξύ των οποίων είναι: 

i. Αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας 

ii. αύξηση της στάθμης της θάλασσας  

iii. αύξηση των θαλασσοταραχών θυέλλης, 

iv. αλλαγή στις επικρατούσες  διευθύνσεις ανέμου και του κυματικού κλίματος 

v. αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα και τις παράκτιες διεργασίες 

vi. φυσικές διεργασίες (ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων) και ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο και στη γεωμορφολογία της ακτογραμμής. 

 

Όσον αφορά τους Λιμένες ο τρέχων (άμεσος) κίνδυνος περιλαμβάνει στις ακόλουθες δύο κύριες 

κατηγορίες: 

α)  κίνδυνος στις λιμενικές υποδομές λόγω: i. των φθορών που προκλήθηκαν από τις φυσικές 

καταστροφές και της ανάγκης επιδιορθώσεων και ανακατασκευών τους ii. υλοποίησης έργων 

προληπτικής προστασίας των υφιστάµενων υποδοµών µεταφορών 

β) κίνδυνος από διατάραξη της λειτουργία του λιμένα λόγω καθυστερήσεων και άλλων αλλαγών σε 

δροµολόγια και υπηρεσίες 

 

2.6.2 Μελλοντικός Κίνδυνος & Συνάρτηση απόκρισης (Βήμα 8ο) 

Στο συγκεκριμένο βήμα της Μεθοδολογίας, ο τρέχων κίνδυνος για τον Τομέα όπως προσδιορίστηκε 

παραπάνω, συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές μεταβλητές με τις οποίες θα υπάρχει σαφής 

συσχέτιση εξάρτησης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία συνθήκη προβολής στο μέλλον της 
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συμπεριφοράς του τρέχοντος κινδύνου (συνάρτηση απόκρισης), προσδιορίζοντας ουσιαστικά τον 

μελλοντικό κίνδυνο. Επίπεδο μελλοντικής αναφοράς θα είναι η κλιματική περίοδος των σεναρίων που 

έχουν προσδιοριστεί από τη Μεθοδολογία και εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να μην είναι εύκολη η συσχέτιση των κινδύνων με κλιματικές μεταβλητές, 

όμως στον εξεταζόμενο Τομέα η ανεύρεση συσχέτισης εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο εύκολη λόγω 

της άμεσης εξάρτησης που έχει με μετρήσιμα μεγέθη (άνεμοι κ.α.). 

Τέλος τονίζεται ότι στη χρήση και αξιολόγηση των συναρτήσεων απόκρισης υπεισέρχεται σε μεγάλο 

βαθμό και ο παράγοντας της κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

κίνδυνοι συνδέονται τόσο με τις κλιματικές όσο και με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές.  

Στην παρούσα έκθεση δεν εξετάσθηκε ο παράγοντας αυτός (κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας) 

καθώς αξιολογείται διατομεακά από άλλους τομείς όπως Υδατικών Πόρων & Πλημμυρών, Υποδομών 

κ.ά.. 

2.6.3 Εκτίμηση αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής (Βήμα 9ο) 

Η προβολή στο μέλλον της συμπεριφοράς (μεταβολής) του τρέχοντος κινδύνου θα γίνει όπως 

αναφέρθηκε προηγούμενα με χρήση των συναρτήσεων απόκρισης. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν 

εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), όπως μετράται από κάθε 

δείκτη. 

Το μέλλον αντιπροσωπεύεται σύμφωνα με τη Μεθοδολογία, από δύο Διαφορετικά Σενάρια Εκπομπών 

(RCPs scenarios), για 2 μελλοντικές χρονικές περιόδους (με κέντρο τη δεκαετία του 2046 και 2096). Τα 

σενάρια μελλοντικής προβολής είναι 2 από τα 4 σενάρια που εξετάστηκαν στα πλαίσια της Πέμπτης 

Έκθεσης Αξιολόγησης (Fifth Assessment Report- AR5) της IPCC, τα οποία συνδέονται με χρονοσειρές 

συγκεντρώσεων εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου, αιωρούμενων σωματιδίων και χημικά ενεργών 

αερίων στην ατμόσφαιρά, καθώς και με αλλαγές χρήσεων γης. Πρόκειται για το σενάριο RCP8.5 (το πιο 

σοβαρό σενάριο με 8,5 Wm-2 ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα το 2100 σε σχέση με τους προ-βιομηχανικούς 

χρόνους) και το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). 

Το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) αποτελεί ένα σενάριο σταθεροποίησης κατά το οποίο το ενεργειακό 

ισοζύγιο της ατμόσφαιρας σταθεροποιείται μετά το 2100. Το σενάριο λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι θα 

υλοποιηθούν προγράμματα αναδάσωσης και ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. Επιπλέον οι εκπομπές μεθανίου αναμένονται να είναι σταθερές, ενώ οι εκπομπές CO2 

επιτρέπεται να αυξηθούν με αργούς ρυθμούς έως το 2040 και να αρχίσουν να μειώνονται από τότε και 

μετά. Το RCP4.5 αντιπροσωπεύει γενική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση ορυκτών 

καυσίμων, ενώ υποθέτει αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης πυρηνικής 

ενέργειας. 

Το σενάριο RCP8.5 (ακραίο σενάριο) χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων τους στην ατμόσφαιρα. Αναπαριστά μία 

μελλοντική κατάσταση κατά την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές μείωσης των αερίων του 

θερμοκηπίου και οι εκπομπές μεθανίου και N2O θα αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς μέχρι το τέλος του 

αιώνα. Θα αυξηθεί η χρήση γης λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού καθώς και η χρήση ορυκτών 

καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας και για τη μετακίνηση. 
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Τα αποτελέσματα των δύο αυτών σεναρίων θα προβληθούν σε δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που 

είναι αρκετά απομακρυσμένες από το σήμερα και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Είναι οι περίοδοι 2040-2059 (2050s) και 2070-2089 (2080s) για να 

εκτιμηθεί η κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Η βασική περίοδος κατά την οποία 

θα υπολογιστούν οι μεταβολές είναι η περίοδος 1981-2000. Η επιλογή του 20ετούς μήκους είναι ένας 

συμβιβασμός μεταξύ της ύπαρξης επαρκών στοιχείων για την εύλογη εκτίμηση των βασικών μεταβλητών 

(τόσο των μέσων όσο και των άκρων τους) και της σημερινής (π.χ. η επιλογή μιας περιόδου 30 ετών θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα στο κέντρο της αρχικής περιόδου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η οποία 

είναι πολύ νωρίς). Αποφεύγουμε να έχουμε το 2019 ως κέντρο της σημερινής περιόδου, καθώς αυτό θα 

απαιτούσε αναπόφευκτα τη χρήση δεδομένων από δεκαετείς μελλοντικές προσομοιώσεις (2019-2029) 

και αυτό θα μείωνε την αξία κάθε προσπάθειας αξιολόγησης της προσομοίωσης και σύγκριση με 

παρελθούσες παρατηρήσεις. 

 

2.6.4 Κοινωνικό – οικονομικές αλλαγές (Βήμα 10ο)  

Στην παρούσα έκθεση δεν εξετάσθηκε ο παράγοντας αυτός (κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας) 

καθώς αξιολογείται διατομεακά από άλλους τομείς όπως Υδατικών Πόρων & Πλημμυρών, Υποδομών 

κ.ά.. 

 

2.6.5 Οικονομικές Επιπτώσεις (Βήμα 11ο)  

Το συγκεκριμένο βήμα συνιστά μια προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των διάφορων κινδύνων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων Τομέων.  

Αυτό υλοποιείται ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την ιδέα της έκθεσης της ΕΜΕΚΑ (2011) όπου 

γίνεται μία σπλοποιητική προσέγγιση του κόστους των μέτρων που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο στην περίπτωση των ακτών όσο και 

στην περίπτωση των λιμένων.  

Επισημαίνεται τέλος ότι η εγγενής αξία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, δε περιλαμβάνονται 

στην οικονομική αποτίμηση. 
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2.7 Έκθεση Κινδύνων 

2.7.1 Παράθεση αποτελεσμάτων (Βήμα 12ο) 

Το τελευταίο βήμα της μεθοδολογικής προσέγγισης θα είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της 

κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Στο συγκεκριμένο βήμα 

αναφέρονται συνοπτικά οι κίνδυνοι του εξεταζόμενου Τομέα, αλλά η Έκθεση Κινδύνων θα είναι συνολική 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους και τα διατομεακά ζητήματα. Ορισμένοι κίνδυνοι μπορούν 

να εκφραστούν σε νομισματικούς όρους, άλλοι είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Επίσης 

ορισμένοι κίνδυνοι απειλούν ενδεχόμενα συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Οι διαφορετικοί 

επιμέρους κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από «υψηλές», «μεσαίες» ή «χαμηλές» συνέπειες μεγέθους και είτε 

«υψηλή», «μεσαία» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη. 

 

2.8 Επίπεδα Εμπιστοσύνης 

 

Με το χαρακτηρισμό ‘‘επίπεδα εμπιστοσύνης’’ νοείται στην ανάλυση η αξιοπιστία των δεδομένων και 

των επεξεργασιών που έγιναν, καθώς και η θεωρητική βάση των επιμέρους προσεγγίσεων και της 

συνολικής εργασίας. Αναφέρεται αφενός μεν στην εκτίμηση του μεγέθους του μελλοντικού κινδύνου και 

αφετέρου στην οικονομική του αποτίμηση. 

 

2.8.1 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και μέγεθος (συνεπειών) κινδύνου 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-6): 

Πίνακας 2-6 Κριτήρια ταξινόμησης επιπέδου εμπιστοσύνης των αναλύσεων 

Επίπεδο εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλό (H) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, έχει 

εξετασθεί από ειδικούς και έχει κριθεί ως αποδεκτή. 

Μέσο (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων σε κάποια 

θεωρητική βάση, με τη χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια 
συμφωνία από ειδικούς. 

Χαμηλό (L) 
Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. 
μη απολύτως έγκυρα στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης. 

Το δε επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας βαθμολογείται με τρεις κλάσεις (Πίνακας 2-7): 

Πίνακας 2-7 Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικό – Υψηλή επίπτωση 

2 Θετικό – Μέση επίπτωση 

1 Θετικό – Χαμηλή επίπτωση 

1 Αρνητικό – Χαμηλή επίπτωση 

2 Αρνητικό – Μέση επίπτωση 
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3 Αρνητικό – Υψηλή επίπτωση 

 Χωρίς Δεδομένα 

2.8.2 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και Αβεβαιότητες οικονομικής αποτίμησης 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της οικονομικής αποτίμησης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-

8): 

Πίνακας 2-8 Κατάταξη της Εμπιστοσύνης στη Χρηματική Αποτίμηση 

Κατάταξη εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλή (H) 
Υποδηλώνει σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, μοντέλα και 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση και την 
εφαρμογή αυτών στη τωρινή αξιολόγηση. 

Μεσαία (M) 
Υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων περιορισμών σε σχέση με τη συνέπεια 
και πληρότητα των δεδομένων, μοντέλων και παραδοχών που 
χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση. 

Χαμηλή (L) 
Υποδηλώνει ότι η γνώση που έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική 
αποτίμηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 
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3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η κλιματική αλλαγή που αποτελεί το αίτιο μεταβολής στο μέλλον του τρέχοντος κινδύνου για τον Τομέα 

των παράκτιων ζωνών, εκφράζεται με αλλαγές συγκεκριμένων μετεωρολογικών παραμέτρων που 

αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση των συνθηκών του κλίματος της περιόδου αναφοράς.  

Στο 5ο Παραδοτέο της παρούσας μελέτης (Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου 

περιφερειακού κλιματικού μοντέλου), δίδονται εκτιμήσεις για τη μεταβολή των μετεωρολογικών 

παραμέτρων όπως : ετήσιας θερμοκρασίας, εποχικής θερμοκρασίας, ετήσιας βροχόπτωσης, σχετικής 

υγρασίας, ανέμου, νεφοκάλυψης, ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας στα 2 σενάρια μελλοντικής 

προβολής του βήματος 9 της μεθοδολογίας (RCP4.5 και RCP8.5), με εκτιμήσεις μεταβολής τους στην 

περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μεταβολές των δύο (2) κρίσιμων μετεωρολογικών 

παραμέτρων για τον υπό μελέτη τομέα (ακτές και λιμένες), σε σχέση με την περίοδο αναφοράς έχουν ως 

εξής: 

Άνεμος 

Αποτελεί παράμετρο που κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές της μέσης ετήσιας 

τιμής της ταχύτητας του ανέμου είναι μικρές, με αυξήσεις που δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο 

της Περιφέρειας, ενώ και στο μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες αυξήσεις – αν και ελαφρώς 

μεγαλύτερες – δεν ξεπερνούν το 5% στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής ακόμα και για την 

περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Εν τούτοις κατά το θέρος με βάσει της εκτιμήσεις του περιοχικού κλιματικού μοντέλου MPI-RCA4 

αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ετήσιων ανέμων τόσο κατά το εγγύς όσο και κατά το μακρινό μέλλον 

και υπό τα δύο υπό μελέτη σενάρια εκπομπών. Οι αυξήσεις αυτές θα πλησιάσουν στα ανατολικά του 

νομού το 10% στο εγγύς μέλλον (2031-2060) ενώ κατά το μακρινό μέλλον (2071-2100) εκτιμάται ότι θα 

ξεπεράσουν το 15% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. Οι παραπάνω αυξήσεις αν και θα 

μετριάσουν κάπως την αύξηση των ακραίων θερμών επιβαρύνσεων του πληθυσμού θα αυξήσουν 

σημαντικά των κίνδυνό εκδήλωσης και την ταχύτητα εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. 

Όπως θα παρουσιαστεί και στο κεφάλαιο 5.4, στο εγγύς μέλλον επιβεβαιώνεται όπως προαναφέρθηκε 

σημαντική ποσοστιαία μεταβολή του ανεμολογικού κλίματος (συνεπώς και του κυματικού κλίματος) της 

τάξεως του 10%, ενώ κατά το μακρινό μέλλον σε πολλές περιοχές η μεταβολή αυτή θα ξεπεράσει το 10%, 

ενώ σε ορισμένες περιοχές αποκτά τιμές μεταβολής μεγαλύτερες του 20%. 

Ανύψωση της Στάθμης της Θάλασσας 

Για τις ακτογραμμές της Περιφέρειας Αττικής, βάση της εκτιμώμενης χρονικής εξέλιξη των μεταβολών της 

στάθμης της θάλασσας αναμένεται διαρκής άνοδος που θα αγγίξει στο τέλος το αιώνα τα 30 cm για το 

σενάριο RCP4.5 και τα 40 cm για το σενάριο RCP8.5.  

 

Οι μεταβολές των λοιπών μετεωρολογικών παραμέτρων, έχουν ως εξής: 
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Ετήσια Θερμοκρασία 

Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στην περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, αναμένεται 

ότι θα αυξάνεται κατά 0,14οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 1,1oC έως το 2100 και 

επομένως, αναλογικά κατά 0,42oC έως το 2500. Για το ακραίο σενάριο RCP8.5, η αύξηση αναμένεται ότι 

θα είναι 0,51οC ανά δεκαετία για την περίοδο 2045-2100. 

Η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία για την περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, δείχνει 

μια αυξανόμενη τάση 0,13οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση κατά 1,0οC μέχρι το 2100. 

Αντιστοίχως, για το ακραίο σενάριο RCP8.5 η αύξηση προβλέπεται να είναι 0,48οC ανά δεκαετία μέχρι το 

2100. 

Εποχική Θερμοκρασία 

Η μέση θερινή μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την Αττική. Η αύξηση αυτή θα 

κυμανθεί από 2οC στο νότιο τμήμα της Αττικής μέχρι τους 2,4οC στο βόρειο, δυτικό και κεντρικό τμήμα. 

Στο μακρινό μέλλον (2071-2100) αναμένονται μεγαλύτερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας του 

καλοκαιριού έως 3,5oC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής. 

Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο Ιούλιος απεικονίζει τις υψηλότερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας 

που φθάνουν στους 2,5οC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της αστικής 

περιοχής της Αθήνας (ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά). Στα τέλη του 21ου αιώνα, η αύξηση 

της μέγιστης θερμοκρασίας αναμένεται να είναι 1οC υψηλότερη σε σύγκριση με τη μελλοντική περίοδο 

σχεδόν σε ολόκληρο τον τομέα. Για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, η αστική περιοχή της 

Αθήνας και το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου θα παρουσιάσουν αύξηση περίπου 3,5οC. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες >37οC 

έως και πάνω από 20 ημέρες ετησίως σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει μια σειρά 

από τομείς όπως, η ενέργεια (σημαντική αύξηση των ενεργειακών αναγκών για ψύξη), η αύξηση στη 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας για ιδιαίτερα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, η αύξηση στο μεταφορικό 

έργο που θα επιτελείται μέσω των οδικών υποδομών κυρίως προς θαλάσσιες περιοχές κλπ και μεταξύ 

αυτών και η κατανάλωση νερού που εντάσσεται στον εξεταζόμενο Τομέα των υδατικών πόρων. 

Μια άλλη παράμετρος μεγάλης σημασίας για τις αστικές περιοχές είναι η αλλαγή στον αριθμό των ζεστών 

νυχτών ανά έτος. Αυτές είναι νύχτες όπου η νυχτερινή θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20οC και 

χαρακτηρίζονται ως «τροπικές νύχτες». Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο αριθμός των τροπικών νυχτών 

θα αυξηθεί κατά 25 και 30 ημέρες ετησίως στο νότιο και βόρειο τμήμα, αντίστοιχα. Μέχρι το τέλος του 

αιώνα, ο δείκτης αυξάνεται κατά 40 ημέρες στο νότιο τμήμα της Αττικής και της Αθήνας, σε 45 ημέρες 

στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου. 

Ετήσια Βροχόπτωση 

Η συνολική ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα αναμένεται με πτωτική τάση και τα δύο κλιματικά σενάρια. 

Το ήπιο σενάριο RCP4.5 δείχνει μείωση 6,5 mm ανά δεκαετία, ενώ για το ακραίο σενάριο με πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου (RCP8.5) η μείωση είναι 4,5 mm ανά δεκαετία. 

Αυτοί οι ρυθμοί μείωσης οδηγούν σε ετήσια μείωση της τάξης των 55 mm και 40 mm αντίστοιχα για το 

κάθε σενάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 85 ετών έως το 2100. 
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Σχετική Υγρασία 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μειώσεις της μέσης ετήσιας τιμής της σχετικής 

υγρασίας είναι μικρές και δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο της Περιφέρειας αλλά στο μακρινό 

μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες και ξεπερνούν ελαφρά το 10% στα 

βορεινά τμήματα της Αττικής για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Οι μεταβολές της σχετικής υγρασίες παρουσιάζουν και εποχική κύμανση με σχεδόν μηδενικές μειώσεις 

κατά τη χειμερινή περίοδο και στον αντίποδα πολύ σημαντικές μειώσεις κατά τη θερινή περίοδο οπότε 

και αγγίζουν το 10% στα εσωτερικά τμήματα του λεκανοπεδίου κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) και για 

τα 2 σενάρια εκπομπών, ενώ στο μακρινό μέλλον (2071-2100) ξεπερνούν το 10% για το μετριοπαθές 

σενάριο RCP4.5 και αγγίζουν το 20% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. 

Νεφοκάλυψη 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές του κλάσματος νεφοκάλυψης είναι 

αμελητέες για το σενάριο RCP4.5, ενώ στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 αναμένεται μικρή μείωση 

της τάξης του 5%. Στο μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες, φτάνουν 

το 5% για το σενάριο RCP4.5 και ξεπερνούν το -10%στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αν και κατά το θέρος αναμένονται ποσοστιαίες μειώσεις ακόμα και κατά 50% το παραπάνω 

αποτέλεσμα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των πολύ μικρών τιμών νέφωσης και κατά το παρόν κλίμα 

(1971-2000). 
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3.2 Λίστα Ανάλυσης 1ου Επιπέδου  

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που αναφέρονται στον Τομέα Παράκτιες 

Ζώνες (ακτές & λιμένες) συνοψίζονται ως εξής: 

Α) Επιπτώσεις στις ακτές 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις παράκτιες ζώνες και το θαλάσσιο περιβάλλον αυξάνοντας τις 

θερμοκρασίες, αλλάζοντας τα συστήματα βροχόπτωσης και τις διαδρομές των καταιγίδων που με τη 

σειρά τους θα οδηγήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, σε αύξηση του 

επιπέδου της θάλασσας, σε αύξηση των κυμάτων καταιγίδας και σε αυξημένη υποχώρηση των ακτών που 

προκλήθηκε από ισχυρότερη διάβρωση των παραλιών. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες ζώνες, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Αύξηση των πλημμυρών των παράκτιων περιοχών, μόνιμες θαλάσσιες εισβολές 

• Απώλεια γης και φυσικών πόρων, παράκτια συρρίκνωση, αύξηση παράκτιας διάβρωσης 

• Προώθηση υφάλμυρου μετώπου στη ενδοχώρα 

• Εντατικοποίηση της αποδόμησης των δελταϊκών περιοχών 

• Απώλεια υγροτόπων και οικοσυστημάτων 

• Αλλαγές στις παράκτιες διεργασίες, στα ωκεάνια ρεύματα και στην παράκτια γεωμορφολογία 

• Υπερπήδηση παράκτιων θωρακίσεων, φραγμάτων κλπ. 

• Βλάβες στις υποδομές, τουρισμό, μεταφορές 

• Απώλεια δομημένου και πολιτιστικής σημασίας περιβάλλοντος 

 

Β) Επίδραση στους Λιμένες 

Οι πιθανές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει: 

• Καθυστερήσεις, κλείσιμο λιμένων και διατάραξη των λιμενικών δραστηριοτήτων που 

προκύπτουν από πλημμύρες επιφανειακών υδάτων και το συνδυασμένο αποτέλεσμα της 

αύξησης της στάθμης της θάλασσας και της κυματικής δράσης, που θα μπορούσαν να αυξήσουν 

τα ύψη κύματος στους λιμένες. 

• Ζημιά στην υποδομή (χερσαία και θαλάσσια), στο εξοπλισμό (γερανοί), στα δίκτυα (μεταφοράς, 

ενέργειας κ.ά) αλλά και στα σκάφη από πλημμύρες, κυματισμό, ισχυρούς ανέμους. Αυξημένα 

κόστη συντήρησης και της ανάγκης ανύψωσης της στάθμης ή ανασχεδιασμού των 

κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, χερσαίων χώρων κλπ.  

• Αλλαγές στην στερεοπαροχή που οδηγούν σε αυξήσεις του κόστους συντήρησης καναλιών 

πλοήγησης. 

• Οικονομικές απώλειες, αυξημένα ασφάλιστρα, ρύπανση, μείωση τουρισμού, απώλεια ζωών. 

• Αύξηση στη ζήτηση ενέργειας (κλιματισμός των χερσαίων υποδομών)  

Όλες οι πιθανές επιπτώσεις που εκτιμώνται στον Τομέα από την κλιματική αλλαγή έχουν καταγραφεί 

στον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’που δίδεται στον Πίνακα του κεφαλαίου 11.1, στα Προσαρτήματα της 

παρούσας.  
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Ο Πίνακας αποτελείται από δύο μέρη, από ένα για την κάθε μία συνιστώσα του Τομέα (Ακτές και Λιμένες).  

Στον Κατάλογο έχουν περιληφθεί 52 επιμέρους επιπτώσεις, από τις οποίες οι 25 αναφέρονται στις ακτές 

και οι 27 στους λιμένες. 

 

Στον Πίνακα του κεφαλαίου 11.2, ακολουθεί, η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός 

αυτών που αφορούν περισσότερους Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Τονίζεται ότι επιδιώξαμε τον 

περιορισμό των ομάδων επιπτώσεων με σκοπό να αξιολογηθούν στην κλιματική αλλαγή οι περισσότερες 

δυνατές επιμέρους επιπτώσεις.  

Η ομαδοποίηση απέδωσε τελικά πέντε (5) ομάδες επιπτώσεων στην περίπτωση των ακτών και 

τέσσερις(4) στην περίπτωση των λιμένων που όλες συσχετίζονται και με άλλους Τομείς, κάτι που είναι 

αναμενόμενο λόγω και της σημαντικότητας του εξεταζόμενου Τομέα. Οι ομάδες επιπτώσεων που 

διαχωρίσαμε είναι οι εξής: 

Ακτές 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζημιές από πλημμύρες’’ αναφέρεται στις θαλάσσιες εισβολές στις ακτές, 

στις παράκτιες πλημμύρες και στη μεταβολή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζημιές από παράκτια διάβρωση’’ αναφέρεται στην απώλεια γης και 

φυσικών πόρων, στην παράκτια συρρίκνωση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Υποβάθμιση Περιβάλλοντος’’ αναφέρεται τις κάθε μορφής διαταραχές 

που προκαλούνται στη λειτουργία του φυσικού οικοσυστήματος. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Βλάβες στις Υποδομές και στο Δομημένο περιβάλλον-πολιτιστική 

κληρονομιά; Τουρισμό’’ αναφέρεται σε βλάβες στους αντίστοιχους τομείς. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής επιπτώσεις 

που προκαλούν αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για την υγεία. 

Λιμένες 

- Η ομάδα επιπτώσεων «Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές» αναφέρεται σε βλάβες στις εγκαταστάσεις 

τον εξοπλισμό και τα δίκτυα του λιμένα καθώς στο αυξημένο κόστος συντήρησης και 

προσαρμογής των υποδομών και του λιμένα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  

- Η ομάδα επιπτώσεων «Ζημιές και διατάραξη στη λειτουργία του λιμένα» αναφέρεται στις κάθε 

είδους καθυστερήσεις, διακοπές και διατάραξη των λιμενικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της της 

κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Λοιπές Επιπτώσεις στις Υποδομές, και στη λειτουργία του λιμένα, στον 

Τουρισμό και Αλιεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής επιπτώσεις που αναφέρονται στους 

τουριστικούς και αλιευτικούς λιμένες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής επιπτώσεις 

που προκαλούν αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για την υγεία. 
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3.3 Επιλογή Λίστας Ανάλυσης 2ου Επιπέδου  

Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της διαδικασίας του κεφαλαίου 2.5.1, έγινε επιλογή των επιπτώσεων 

μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα, που συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’ 

(Πίνακας κεφαλαίου 11.3). Ο συσχετιζόμενος Τομέας που αναγράφεται στην 3η στήλη του Πίνακα, είναι 

εκείνος που αξιολογήθηκε από τη μελέτη ως ο περισσότερο σχετικός. Επισημαίνεται ότι ο Τομέας Δασικά 

Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα Οικοσυστήματα νοείται ότι αντιπροσωπεύει το φυσικό περιβάλλον. 

Σε τέσσερις από τις έξι ομάδες επιπτώσεων προέκυψε από τη βαθμολόγηση η υψηλότερη δυνατή 

βαθμολογία, γεγονός που αποδίδεται στον κυρίαρχο ρόλο του εξεταζόμενου Τομέα στις διαδικασίες που 

εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν από την κλιματική αλλαγή. Οι τρεις πρώτες από αυτές αφορούν άμεσα 

το συζητούμενο Τομέα και θα διερευνηθούν στα επόμενα. Πρόκειται για τις ομάδες επιπτώσεων: 

Ακτές 

- Ζημιές από παράκτια Διάβρωση 

 

Λιμένες 

- Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές του λιμένα 

 

Οι υπόλοιπες ομάδες θα εξεταστούν από τους συσχετιζόμενους Τομείς. 
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3.4 Δείκτες κινδύνου για την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων 

3.4.1 Ακτές 

Η επιλογή του/των δείκτη/-ών δεν έγινε από τη λίστα του CCRA 2012 διότι για την εκτίμηση της 

διάβρωση/τρωτότητα) της ακτής λόγω κλιματικής αλλαγής δεν υφίσταται κάποιος κατάλληλος 

δείκτης. Ο πιο σχετικός δείκτης (FL14) αναφέρεται στην απώλεια αγροτικής γης και βιο-περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο ευρέως διαδεδομένος δείκτης CVI (δείκτης τρωτότητας) και από 

τα αποτελέσματά του σε συνδυασμό με τους δείκτες άλλων τομέων (π.χ.Υδατικοί πόροι, βιο-

περιβάλλον, κ.ά.) δύναται να εκτιμηθούν και πολιτικοποιηθούν οι επιπτώσεις στο σύνολο του τομέα 

Παράκτιες Ζώνες. 

Η πρόβλεψη της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αποτελεί τη 

συνισταμένη πολλών παραγόντων. Διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς έχουν 

χρησιμοποιήσει την ιστορική οπισθοχώρηση, τη στατική κατάκλιση της χέρσου, την άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας, τη διάβρωση των ακτών κλπ. Η πιο κοινά αποδεκτή μέθοδος προσδιορισμού της 

τρωτότητας των παράκτιων περιοχών αποτελεί το μοντέλο του δείκτη τρωτότητας (CVI) που αναπτύχθηκε 

από τους Hammar-Klose and Thieler (2001) οι οποίοι τροποποίησαν αυτόν που αρχικά διαμόρφωσαν και 

εφήρμοσαν στις ΗΠΑ οι Gornitz et al. (1994) και Thieler and Hammar- Klose (1999). 

Ο δείκτης τρωτότητας των παράκτιων περιοχών αποτελεί μια δυναμική, απλή, αντικειμενική και 

εύχρηστη μέθοδο προσδιορισμού της τρωτότητας των παράκτιων τμημάτων ή ζωνών σε σχέση με τις 

μελλοντικές μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την «ευαισθησία» του 

παράκτιου συστήματος σε μεταβολές (διαφοροποίηση ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας) με τη φυσική δυνατότητά του για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές 

συνθήκες (Gornitz et al. 1991). 

Η βασική ιδέα του δείκτη είναι η ταξινόμηση της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών σε σχέση με 

ορισμένες μεταβλητές ή παραμέτρους. Ο πρωταρχικός σκοπός της πρόβλεψης της μεταβολής της 

ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι η ποσοτικοποίηση των σημαντικών 

μεταβλητών που συμβάλλουν στην παράκτια εξέλιξη μιας περιοχής και έχει βασικό σκοπό τον εντοπισμό 

περιοχών που ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτες σε μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας χρησιμοποιούνται μεταβλητές που έχουν προσδιοριστεί από 

μελέτες του U.S. Geological Survey (U.S.G.S.) σε ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και του Κόλπου του 

Μεξικού.  

Οι μεταβλητές οι οποίες επιλέχθηκαν για τον προσδιορισμό της παράκτιας εξέλιξης των παραπάνω 

περιοχών είναι: (1) η γεωμορφολογία της ακτής, (2) η παράκτια κλίση, (3) οι ιστορικές μεταβολές της 

ακτογραμμής, οι οποίες αποτελούν τις γεωλογικές μεταβλητές του δείκτη, (4) η σχετική μεταβολή της 

στάθμης της θάλασσας, (5) το μέσο σημαντικό ύψος κύματος και (6) το μέσο εύρος της παλίρροιας οι 

οποίες ανήκουν στις μεταβλητές φυσικών διεργασιών.  

Οι Gornitz et al. δημιούργησαν το 1991 ένα δείκτη τρωτότητας βασισμένο σε φυσικές και θαλάσσιες 

μεταβλητές, ενώ οι Birdwell and Daniels (1991) επέκτειναν αυτή τη βάση δεδομένων για τις μεταβλητές 

του δείκτη και σε κλιματολογικά δεδομένα.  
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Ακολούθως, οι Gornitz and White (1992) κατηγοριοποίησαν τις μεταβλητές του δείκτη τρωτότητας βάση 

αριθμητικών ή ποιοτικών διαφοροποιήσεων. Σε κάθε μεταβλητή δόθηκε μια σχετική τιμή 

επικινδυνότητας βασισμένη στο πιθανό μέγεθος της συνεισφοράς της στην εξέλιξή της ακτής όσο 

αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας.  

Έτσι, οι προαναφερόμενες έξι μεταβλητές ταξινομήθηκαν σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 με σειρά 

αυξανόμενης επικινδυνότητας: πολύ μικρή, μικρή, μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή. Η κατηγοριοποίηση των 

παραπάνω μεταβλητών επιτρέπει τη συσχέτισή τους με ποσοτικό τρόπο στο δείκτη τρωτότητας, έτσι ώστε 

να εκφράζεται η επικινδυνότητα της ακτής στις φυσικές αλλαγές λόγω της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας. 

Από αυτές, οι ποσοτικές μεταβλητές κατατάσσονται βάση του εύρους των τιμών τους και η ποιοτική 

μεταβλητή της γεωμορφολογίας κατατάσσεται ανάλογα με τη σχετική αντοχή της δοθείσας γεωμορφής 

στη διάβρωση. 

Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης αποτελεί μία φυσική απειλή για τις παράκτιες περιοχές και σύμφωνα 

με προβλέψεις που έχουν γίνει, πρόκειται να είναι θεαματική μέχρι το έτος 2100.  

Έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς, πληθώρα μεθοδολογιών για την εκτίμηση της παράκτιας 

επικινδυνότητας, σε μια ενδεχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο ολόκληρων χωρών.  

Όλες αυτές οι μεθοδολογίες, έχουν ως στόχο, να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν οι κοινωνικο-

οικονομικές, φυσικογεωγραφικές καθώς και οικολογικές συνέπειες, που θα έχει η αναμενόμενη άνοδος 

της θαλάσσιας στάθμης σε μία παράκτια περιοχή, όπως επίσης και τον ρόλο που παίζουν οι κοινωνικο-

οικονομικοί παράγοντες στην επικινδυνότητα και τρωτότητα των περιοχών αυτών. Αφού 

πραγματοποιηθούν οι εκτιμήσεις αυτές, γίνεται η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των αρνητικών 

αποτελεσμάτων και σχεδιάζεται η κατάλληλη στρατηγική προστασίας και περιορισμού των επιπτώσεων. 

Παρακάτω παρατίθεται οι εξισώσεις που είχαν προταθεί κατά καιρούς για τον υπολογισμό του Δείκτη 

Παράκτιας Επικινδυνότητας και χρησιμοποιούνται διεθνώς. 
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Στις εξισώσεις (1), (3), (4) και (5), η επιρροή των παραμέτρων θεωρείται ισοδύναμη, ενώ στις εξισώσεις 

(2) και (6), υπάρχει η έννοια της υποκειμενικής βαρύτητας κάποιων παραμέτρων. Στην παρούσα, 

χρησιμοποιείται ο τροποποιημένος δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας των Gornitz et al. (1994), όπως 

προτάθηκε από τους Thίeler, Hammar-Klose(1999). Έτσι λοιπόν ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας 

υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του γινομένου των 6 παραμέτρων προς το πλήθος τους. Οι έξης 

μεταβλητές παίρνουν τιμές από 1 έως 5, με τις μεγαλύτερες τιμές να χαρακτηρίζουν τις πιο ευάλωτες ως 

προς την αντίστοιχη παράμετρο περιοχές (Καρύμπαλης, 2010): 

 

Όπου 

▪ a: παράγοντας που αφορά την γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης 

▪ b: παράγοντας που αφορά την παράκτια κλίση 

▪ c: παράγοντας που αφορά τη διάβρωση/προέλαση της ακτογραμμής 

 

▪ d: παράγοντας που αφορά την σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης  

▪ e: παράγοντας που αφορά το μέσο παλιρροιακό εύρος 

▪ f: παράγοντας που αφορά το μέσο σημαντικό ύψος κύματος 
 

Οι πιο ενεργητικές παράμετροι από τις παραπάνω, είναι το μέσο σημαντικό ύψος κύματος, η άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας και το μέσο παλιρροιακό εύρος. Το συνολικό άθροισμα της ενέργειας που 

περικλείουν αυτές οι παράμετροι, είναι αυτό που μεταδίδεται στην ακτή, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι 

ουσιαστικά καθορίζουν τον τρόπο αυτής της μετάδοσης δρώντας σαν υποδοχείς αυτής της ενέργειας. 

Άρα, είναι σαφές ότι ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους, η εκάστοτε περιοχή μπορεί 

να αποσβέσει ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας. Ο ενεργειακός πλεονασμός που προκύπτει στην 

περίπτωση ακραίων φαινομένων αποτελεί ουσιαστικά την αιτία εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων. 

Η κατηγοριοποίηση των μεγεθών αυτών των παραμέτρων ανάλογα με την επικινδυνότητα τους και η 

απόδοση μιας αριθμητικής τιμής που θα δηλώνει το βαθμό συνεισφοράς τους, οδηγεί τελικά στην 

αποτύπωση του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας της περιοχής.  

Οι παραπάνω μεταβλητές του δείκτη τρωτότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: στις 

φυσικογεωγραφικές μεταβλητές και στις μεταβλητές των φυσικών διεργασιών.  

Οι φυσικο-γεωγραφικές μεταβλητές περιλαμβάνουν την γεωμορφολογία, την ιστορική αλλαγή της 

ακτογραμμής και την παράκτια κλίση της ακτογραμμής ενώ οι φυσικές διεργασίες περιλαμβάνουν την 

άνοδο της στάθμη της θάλασσας, το μέσο ύψος κύματος και το μέσο εύρος παλίρροιας. 
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Μεταβλητές Πολύ χαμηλή 
(1) 

Χαμηλή 
(2) 

Μέση (3) Υψηλή 
(4) 

Πολύ υψηλή 
(5) 

 

Μορφολογία 

Βραχώδεις 
ακτές, 
υψηλοί 
κρημνοί 

Μέσου  
ύψους  

κρημνοί 

Χαμηλοί 
κρημνοί, 

αλλουβιακές 
πεδιάδες 

Ακτές με 
κροκάλες, 

λιμνοθάλασσες 

Νησιωτικά 
φράγματα, δέλτα, 
αμμώδεις ακτές 

Μεταβολή ακτογραμμής 
(m/a) 

>2,0 1,0 – 2,0 -1,0 – 1,0 -2,0 - -1,0 <-2,0 

Παράκτια κλίση  

(%) 

>1,20 1,20 – 0,90 0,90 – 0,60 0,60 – 0,30 <0,30 

Μεταβολή θαλάσσιας 
στάθμης  
(mm/a) 

<1,8 1,8 – 2,5 2,5 – 3,0 3,0 – 3,4 >3,4 

Ύψος κύματος  

(m) 
<0,55 0,55 – 0,85 0,85 – 1,05 1,05 – 1,25 >1,25 

Εύρος παλίρροιας  

(m) 
>6,0 4,0 – 6,0 2,0 – 4,0 1,0 – 2,0 <1,0 

Πίνακας 3-1 Ταξινόμηση των μεταβλητών τoυ δείκτη τρωτότητας με βάση τους Pentleton et al. (2004). 

 

Οι έξι μεταβλητές που ελέγχουν το CVI ορίζονται και εκτιμώνται με λεπτομερή ανάλυση-υπολογισμό και 

κατηγοριοποιείται στις 5 στάθμες βαρύτητας, με τα παρακάτω όρια, και απεικονίζονται χρωματικά όπως 

στην Εικόνα 3-1 Στάθμες ταξινόμησης CVI (χρωματική παλέτα σχεδίων). 

 

Πίνακας 3-2 Όρια κατηγοριών του δείκτη τρωτότητας 

 

Εικόνα 3-1 Στάθμες ταξινόμησης CVI (χρωματική παλέτα σχεδίων) 

 

Η μορφολογική ταξινόμηση στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση του προγράμματος EUROSION (2004), 

σύμφωνα με την οποία έχουν αναγνωριστεί τέσσερις βασικοί τύποι ακτών: (α) βραχώδεις ακτές και/ή 

κρημνοί από σκληρό υλικό, (β) κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς που 

συχνά εμπεριέχουν και μικρές (<200m), παραλίες κλειστής κυκλοφορίας (pocket beaches), (γ) παράλιες 

ζώνες είτε μικρού μήκους (200-1000m) που διαχωρίζονται από βραχώδη ακρωτήρια είτε εκτεταμένες 

παραλίες (>1km) ποικίλης κοκκομετρικής σύστασης και ακτογραμμές παράκτιων σχηματισμών 

θαλάσσιας απόθεσης (π.χ. barriers, spits) συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητά εμπλουτισμένων 

παραλιών και (δ) δελταϊκές παραλίες.(συνήθως αργιλικής σύστασης). 
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Η σταθερότητα της θέσης της ακτογραμμής (προέλαση ή οπισθοχώρηση) των παράκτιων περιοχών  

καθορίζει το αν μία ακτή υπόκειται διάβρωση ή απόθεση και προσδιορίστηκε ποιοτικά από την 

πλατφόρμα https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/  και μέσω παρατήρησης αεροφωτογραφιών 

Για την εκτίμηση της παράκτιας κλίσης στις διάφορες περιοχές των ακτών της Αττικής χρησιμοποιήθηκε 

ως υπόβαθρο το πρόγραμμα Google Earth Pro με χρήση του εργαλείου εύρεσης μέσης κλίσης σε μήκος 

200m από την ακτογραμμή στην οπισθοχώρα της εκάστοτε εξεταζόμενης ακτής. Σε αυτή την παράμετρο 

τα όρια των τιμών προς ταξινόμηση προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα, όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό άρθρο Assesment of the sensitivity of Salamina (Saronic Gulf) and 

Elafonissos (Lakonic Gulf) islands to Sea-level Rise (Karymbalis E., Chalkias C., Ferentinou M., Chalkias G., 

Magklara m., 2014). Τα νέα όρια της μεταβλητής παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

 

 

Η σχετική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας ορίζεται ως η διαφορά του ευστατισμού με τον 

τεκτονισμό. Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.3.1.6. 

 

Για την παράμετρο του ύψους κύματος υπολογίστηκε το μέσο σημαντικό ετήσιο ύψος κύματος μέσω 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εξέταση των διάφορων κλιματικών μοντέλων. Ως μέσο 

σημαντικό ετήσιο ύψος κύματος ορίζεται ο γεωγραφικό τόπος των σημείων όπου η εποχιακή μέση τιμή 

του ύψους κύματος είναι σταθερή.  

 

Τα στοιχεία για το εύρος της παλίρροιας προέρχονται από τις μετρήσεις των παλιρροιογράφων της 

Υδρογραφικής υπηρεσίας του ΠΝ. 

 

3.4.2 Λιμένες 

Δεν υπάρχει δείκτης εκτίμησης της τρωτότητας των υποδομών του λιμένα και για το λόγο αυτό έγινε 

ποιοτική προσέγγιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το κυματικό κλίμα 

που υπολογίστηκε για τα δύο κλιματικά σενάρια (Κεφάλαιο 5.4) εκάστου εξεταζόμενου λιμένα της 

Περιφέρειας. 

Όπως θα αναλυθεί και στο Κεφάλαιο 5.5, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας για τα δύο κλιματικά σενάρια για το 2046 και 2096, βάσει του Σχήματος 1. Επιπλέον, 

προσεγγίστηκαν θεωρητικά τόσο οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τυπικά λιμενικά έργα (εσωτερικά 

και εξωτερικά), αλλά και οι επιπτώσεις αυτών των κινδύνων αυτών (βλ. Πίνακα 5 6) . 

https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/
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Πραγματοποιήθηκε επιπλέον συσχετισμός των λιμένων και των μαρίνων της Περιφέρειας Αττικής με 

τα 13 χαρακτηριστικά σημεία για τα οποία υπολογίστηκε το κυματικό κλίμα για τα δύο κλιματικά 

σενάρια.  
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3.5 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις 

Όλες οι ομάδες επιπτώσεων της Λίστας Ανάλυσης 2ου Επιπέδου είναι διατομεακές, συσχετίζονται δηλαδή 

με περισσότερους του ενός Τομέα κάτι που, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ήταν αναμενόμενο 

δεδομένης της εξάρτησης του Τομέα από τις λειτουργίες του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά και της καθοριστικής επίδρασης που θα δεχθεί από τις διεργασίες της κλιματικής 

αλλαγής. Όλοι σχεδόν οι Τομείς που έχουν καθοριστεί προς εξέταση στα πλαίσια του παρόντος 

Περιφερειακού Σχεδίου συσχετίζονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό με τον εξεταζόμενο στο παρόν Τομέα 

και συγκεκριμένα: 

- Ο Τομέας «Υδατικών Πόρων και Πλημμυρών» αφενός μεν λόγω της σημαντικής επίδρασης που στις 

παράκτιες ζώνες, τόσο από τις απορροές εσωτερικών υδάτων όσο και από τη θάλασσα. 

- Ο Τομέας «Υποδομές», που μπορεί να πληγεί από τα αποτελέσματα της δράσης του Τομέα σε 

περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. 

- Ο Τομέας «Δασικά οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα», που ουσιαστικά εκφράζει 

το φυσικό περιβάλλον, η αειφορική λειτουργία του οποίου επηρεάζεται από τις επιπτώσεις στον 

εξεταζόμενο Τομέα. 

- Ο Τομέας «Τουρισμός» του οποίου οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους στον παράκτιο χώρο της Περιφέρειας και επηρεάζεται, τόσο αρνητικά (επιπτώσεις), όσο και 

θετικά (ευκαιρίες) από τη δράση του εξεταζόμενου Τομέα. 

- Ο Τομέας «Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία», που σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία των λιμενικών 

εγκαταστάσεων. 

- Ο τομέας «Δομημένο περιβάλλον» που πλήττεται και από την καταστρεπτική δράση του Τομέα σε 

περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.  

- Ο τομέας Υγεία, στο βαθμό που η εκδήλωση πλημμυρών μπορεί να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες 

στη Δημόσια Υγεία. 

- Ο Τομέας «Ενέργεια», και ο Τομέας «Γεωργία – Κτηνοτροφία» οι λιγότερα συσχετιζόμενοι που 

επηρεάζονται, από τη δράση του εξεταζόμενου Τομέα. 
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4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

4.1 Δείκτης τρωτότητας (CVI) 

Η εύρεση του δείκτη τρωτότητας (CVI) των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας Αττικής υπολογίστηκε με 

τη διαίρεση του συνόλου της ακτογραμμής σε μικρού μήκους «υπό-περιοχές» που παρουσίαζαν κοινά 

χαρακτηριστικά βάσει των μεταβλητών του CVI, όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Έπειτα ακολούθησε ο υπολογισμός κάθε μίας από τις έξι μεταβλητές και εν συνεχεία ο δείκτης 

τρωτότητας. Παρακάτω παρατίθεται μία σύντομη περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού των μεταβλητών 

του CVI. 

• Γεωμορφολογία: : Η μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκε με λεπτομερείς παρατηρήσεις 

αεροφωτογραφιών των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας Αττικής. Εξετάστηκε αναλυτικά κάθε υπό-

περιοχή με διαφορετική γεωμορφολογία με παρατήρηση εικόνων από το tripinview, 

αεροφωτογραφιών από το Google Earth και του European Atlas of the seas (https://ec.europa.eu/). Με 

αυτόν τον τρόπο κάθε υπό-περιοχή κατατάχθηκε στο εύρος (1 έως 5) που ορίζει ο πίνακας του CVI 

(Πίνακας 3-1 Ταξινόμηση των μεταβλητών τoυ δείκτη τρωτότητας με βάση τους Pentleton et al. 

(2004).. Αναλυτικά οι κατηγορίες των ακτών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Error! Reference source not 

found..  

 

•  Θέση της ακτογραμμής: Η μεταβλητή αυτή βαθμονομήθηκε ως εξής: οι προελαύνουσες ακτές 

λαμβάνουν τιμή δείκτη ίση με 2(χαμηλή), οι σταθερές ακτές ίση με 3 (μέση) και οι υπό διάβρωση ίση 

με 4 (υψηλή). Η ταξινόμηση αυτή υπολογίστηκε με παρατήρηση αεροφωτογραφιών από το Google 

Earth παρακολουθώντας τη μεταβολή της ακτογραμμής για κάθε υπο-περιοχή και χρήση του ιστότοπου 

emodnet-geology.eu όπου προσεγγίζεται η διάβρωση/προέλαση ακτών ανά την Ευρώπη. 

 

• Παράκτια κλίση: Η κλίση των παράκτιων ζωνών υπολογίστηκε, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 

Error! Reference source not found., από το Google Earth με τη χρήση του εργαλείου της εμφάνισης του 

προφίλ ανύψωσης. Έτσι, με βάση την κλίμακα που δημιουργήθηκε για τα ελληνικά δεδομένα ορίστηκε 

η κατηγορία επικινδυνότητας. 

 

•  Σχετική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας: Η μεταβλητή αυτή υπολογίστηκε για ευρύτερες περιοχές 

που παρουσιάζουν ίδιες τιμές ευστατισμού-τεκτονισμού, όπως αυτές αναλύθηκαν στο  Κεφάλαιο Error! 

Reference source not found.. 

 

• Ύψος κύματος: Για την εκτίμηση των κυματισμών σε βαθιά νερά χρησιμοποιήθηκε η φασματική 

ανάλυση η οποία προσεγγίζει την γένεση των κυματισμών από τον άνεμο ως φασματικό φαινόμενο. Τα 

δεδομένα που απαιτούνται είναι το μήκος αναπτύγματος πελάγους, η ταχύτητα του ανέμου και η 

διάρκεια πνοής του. Παλαιότερα για τον υπολογισμό του αναπτύγματος πελάγους εφαρμοζόταν η 

μέθοδος του “ενεργού αναπτύγματος” (“effectivefetch”). Στην πιο πρόσφατη έκδοση του Coastal 

Engineering Manual (C.E.M. 2006) καθώς και στο πλέον πρόσφατο British Standard 6349.1/2001 

προτείνεται ο υπολογισμός του ενεργού αναπτύγματος από μια ακτίνα, σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες εκδόσεις του (C.E.R.C., 1984 και S.P.M. 1977) όπου ο υπολογισμός του ενεργού 

αναπτύγματος προτείνεται να γίνεται από 9 και 15 ακτίνες αντίστοιχα. 

https://ec.europa.eu/
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Ο υπολογισμός αυτός έγινε για 13 χαρακτηριστικά σημεία  για τα οποία μας δόθηκαν από το Τμήμα 

Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χρονοσειρές με τις εντάσεις των ανέμων 

και την αντίστοιχη διεύθυνση πνοής τους μηνιαίως για το σημερινό ανεμολογικό καθεστώς, καθώς και 

για το 2046 και το 2096.  

Αυτές οι χρονοσειρές μελετήθηκαν ενδελεχώς και αξιολογήθηκε η διάρκεια πνοής τους. Έπειτα, 

υπολογίστηκε η μέση ετήσια διάρκεια πνοής τους. Εν συνεχεία, με τη χρήση του αναπτύγματος 

πελάγους που υπολογίσαμε αναλυτικά για κάθε σημείο(χρήση Google Earth), την ταχύτητα ανέμου από 

τα διαγράμματα και τη διάρκεια πνοής, υπολογίστηκε το μέσο ετήσιο χαρακτηριστικό ύψος  κύματος, 

 

• Εύρος παλίρροιας: Το μέσο εύρος παλίρροιας υπολογίστηκε με χρήση των στοιχείων παλιρροιογράφων 

ανά την περιφέρεια Αττικής. Οι παλιρροιογράφοι για κάθε «υπό-περιοχή» επιλέχθηκαν τόσο βάση της 

απόστασης από αυτήν, όσο και του προσανατολισμού της περιοχής σε σχέση με τον παλιρροιογράφο. 

 

Ο δείκτης τρωτότητας υπολογίστηκε για δύο διαφορετικά σενάρια. Τα σενάρια αυτά παρουσιάζονται 

γραφικά στο Σχήμα 6. Η ευθεία με το πράσινο χρώμα που παρουσιάζει ήπια κλίση αποτελεί το ευμενές 

σενάριο ως προς την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, ενώ η ευθεία με κόκκινο χρώμα αποτελεί το 

δυσμενές σενάριο. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα  του δείκτη τρωτότητας για κάθε «υπό-περιοχή» παρουσιάζονται γραφικά 

και σε Πίνακα στο Προσάρτημα 10.4. 

4.2 Κυματικό κλίμα 

Υπολογίστηκε το κυματικό κλίμα με δεδομένα για 13 χαρακτηριστικά σημεία (Εικόνα 4-1 Χαρακτηριστικά 

σημεία υπολογισμού κυματικού κλίματος Περιφέρειας Αττικής) για το 1995, το 2046 και το 2096 για δύο 

διαφορετικά κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5), για τα οποία μας χορηγήθηκαν ανεμολογικά 

δεδομένα από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Για αυτά τα 13 σημεία μας χορηγήθηκαν χρονοσειρές (όπως αυτή στο Error! Reference source not found.) 

με τις ταχύτητες ανέμου για κάθε διεύθυνση μηνιαίως. Οι χρονοσειρές εξετάσθηκαν και εξήχθη η 

διάρκεια πνοής για κάθε μήνα για κάθε άνεμο. Εν συνεχεία, μετρήθηκε το ανάπτυγμα πελάγους σε κάθε 

σημείο για κάθε διεύθυνση πνοής. Μετά την εξαγωγή των παραπάνω και κάνοντας επεξεργασία με 

φασματική ανάλυση, υπολογίσθηκε το μέσο ετήσιο χαρακτηριστικό ύψος κύματος. 

Για την περιοχή των Κυθήρων χρησιμοποιήθηκαν χάρτες με το μέσο σημαντικό ετήσιο ύψος κύματος 

(Εικόνα 4-2 Μέσο ετήσιο σημαντικό ύψος κύματος (Πηγή: Άτλαντας Ανέμου και Κύματος των Ελληνικών 

Θαλασσών, Δρ. Τ. Σουκισιάν).  

Με αυτά τα αποτελέσματα είναι δυνατή μια εκτίμηση της επικινδυνότητας των ακτών ως προς τη 

διάβρωση, συνυπολογίζοντας το δείκτη τρωτότητας (CVI) και το κυματικό κλίμα για κάθε σενάριο. 
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Διάγραμμα 4-1 Ανεμολογική χρονοσειρά για το χαρακτηριστικό σημείο 1 

 

 

Εικόνα 4-1 Χαρακτηριστικά σημεία υπολογισμού κυματικού κλίματος Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 4-2 Μέσο ετήσιο σημαντικό ύψος κύματος (Πηγή: Άτλαντας Ανέμου και Κύματος των 
Ελληνικών Θαλασσών, Δρ. Τ. Σουκισιάν) 

 

 

Πίνακας 4-1 Κυματικό κλίμα για τα κλιματικά σενάρια (Μέσο ετήσιο ύψος κύματος) 
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Πίνακας 4-2  Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματος 

 

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στου 

λιμένες. 
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5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

5.1 Δείκτης τρωτότητας ακτής (CVI) 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του υπολογισμού του δείκτη τρωτότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), μπορούμε 

συμπερασματικά να εξάγουμε ποσοστά επί του συνολικού μήκους ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής 

για τις κατηγορίες ταξινόμησης του CVI (όπως αυτές αναφέρθηκαν στον Πίνακας 3-2 Όρια κατηγοριών 

του δείκτη τρωτότητας) στο σύνολο της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής για τα δύο σενάρια. 

5.2 Σενάριο RCP 4.5 

Για το σενάριο υπολογισμού RCP 4.5 του δείκτη τρωτότητας (βλ.Κεφάλαιο 4.1 ) διαπιστώνεται ότι εν γένει 

η Περιφέρεια Αττικής  παρουσιάζει μέση τρωτότητα , σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου το 68% επί του 

συνόλου της ακτογραμμής . Ακολούθως, παρατηρείται  χαμηλή τρωτότητα σε ποσοστό 15,7% , ενώ 

περιοχές με πολύ χαμηλή τρωτότητα δεν εμφανίζονται.  

Οι κρίσιμες  περιοχές  που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας αποτελούν το 15,5%, της 

ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. 

5.2.1 Κρίσιμες περιοχές  

Οι περιοχές υψηλής τρωτότητας  (CVI= 4) ορίζονται ως οι κρισιμότερες στην κλιματική αλλαγή. Αυτές οι 

περιοχές είναι οι παρακάτω: 

 

ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΗΦΤΑ ΑΒΛΕΜΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΒΑΡΗ ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ 

ΒΟΥΛΑ ΑΙΓΙΝΑ 

 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ 

 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 
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ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 

 
ΚΙΝΕΤΑ ΣΚΑΛΑ 

 
Πίνακας 5-1 Περιοχές υψηλής τρωτότητας Περιφέρειας Αττικής

 

Συνοπτικά οι περιοχές αυτές είναι η σκάλα Ωρωπού, ο Σχοινιάς (Μαραθώνας), η Σαρωνίδα καθώς και οι ακτές 

Βούλας, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου. Στην περιοχή της Πελοποννήσου υψηλή τρωτότητα παρουσιάζουν 

οι βορειοδυτικές ακτές. Στους νήσους του Αργοσαρωνικού υψηλή τρωτότητα εμφανίζεται στο βόρειο-

βορειοδυτικό τμήμα της Αίγινας, στο βορειοανατολικό τμήμα στο Αγκίστρι, καθώς και στη Σαλαμίνα στις 

ακτές νότια της πόλης της νήσου. Τέλος, υψηλή τρωτότητα υπολογίστηκε και στις ανατολικές ακτές των 

Κυθήρων . 

5.3 Σενάριο RCP 8.5 

Για το σενάριο RCP 8.5 υπολογισμού του δείκτη τρωτότητας (βλ.Κεφάλαιο 4.1 ) διαπιστώνεται και σε αυτή 

την περίπτωση ότι εν γένει η Περιφέρεια Αττικής  παρουσιάζει μέση τρωτότητα , σε ποσοστό που ανέρχεται 

περίπου το 78,6% επί του συνόλου της ακτογραμμής, αυτή η αύξηση συγκριτικά με το RCP 4.5 σενάριο 

οφείλεται στη μείωση του ποσοστού περιοχών χαμηλής τρωτότητας. Η τελευταία καταλαμβάνει το ποσοστό 

0,85% , ενώ περιοχές με πολύ χαμηλή τρωτότητα δεν εμφανίζονται ούτε σε αυτό το σενάριο. Οι κρίσιμες  

περιοχές  που υπολογίστηκαν ως υψηλής  και πολύ υψηλής τρωτότητας αποτελούν το 19,6% (+4% από το 

RCP 4.5 σενάριο) και 0,9% αντίστοιχα, της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. 

5.3.1 Κρίσιμες περιοχές 

Οι κρίσιμες περιοχές του RCP 4.5 σεναρίου παραμένουν και στο RCP 8.5. Σε αυτές τις περιοχές προστίθενται 

επιπλέον και οι εξής:   

Άγιοι Απόστολοι (Αττική), Νέα Μάκρη, Παραλία Βραυρώνα, Αλεποχώρι, Ψάθα. 

Συνολικά η επικράτηση των κατηγοριών του δείκτη τρωτότητας και τα χιλιόμετρα επί της ακτογραμμής 

υπολογίστηκαν για τα δύο σενάρια εκπομπών και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Πίνακας 5-2 Ποσοστό και μήκη επικράτησης κατηγοριών CVI επί της ακτογραμμής  
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Βλέπουμε λοιπόν ότι εκ των περίπου 1280 χιλιομέτρων ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής, στο 

κλιματικό σενάριο RCP 4.5 τα 200 χιλιόμετρα (15,7%) ακτών χαρακτηρίζονται χαμηλής τρωτότητας, ~880 

χιλιόμετρα (69%) είναι μέσης τρωτότητας, ενώ ~198 χιλιόμετρα (15,5%)  υψηλής τρωτότητας.  

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5, οι περιοχές χαμηλής τρωτότητας περιλαμβάνουν μόλις 10,8 χιλιόμετρα 

(0,8%), γεγονός το οποίο οφείλεται στην μεταβολή πολλών περιοχών από χαμηλής σε μέσης τρωτότητας 

για αυτό το κλιματικό σενάριο. Μέσης τρωτότητας ακτές απαντώνται σε 1018 χιλιόμετρα (79,6%), ενώ 251 

χιλιόμετρα ακτογραμμής χαρακτηρίζονται υψηλής τρωτότητας (19,6%). 

 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

        76 

 

Εικόνα 5-1 Περιοχές της περιφέρειας όπου υφίσταται μεταβολή του δείκτη CVI (τρωτότητα ακτής) 
 μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων RCP.4.5 & RCP.8.5 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

 77 

5.4 Κυματικό κλίμα 

Παρατηρώντας τόσο τους πίνακες του δείκτη τρωτότητας στο Προσάρτημα 10.4  όσο και τον Πίνακας 4-2 

 Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματοςμπορούν να διακριθούν κάποιες περιοχές που χρήζουν 

μεγαλύτερης προσοχής (δηλαδή περιοχές υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας).  

Αυτή η επικινδυνότητα που αντιμετωπίζει μία «υπό-περιοχή» είναι ένας συνδυασμός της τρωτότητας που τη 

χαρακτηρίζει με μία αύξηση του κυματικού κλίματος όπως αυτό προέκυψε από τα κλιματικά μοντέλα.  

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται οι περιοχές που είναι υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας (σενάρια 

RCP 4.5 και RCP 8.5), καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή για κάθε ένα από τα τέσσερα κλιματικά σενάρια (βλ. 

Πίνακας 5-3 Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου ύψους κύματος σε περιοχές υψηλής τρωτότητας).  

Μεταβολές της τάξεως του 10% θεωρούνται μηδενικής σημασίας, 10-20% ήσσονος σημασίας και 20-30% 

μείζονος σημασίας.  

Επίσης παρατίθεται ο Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της 

ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού) στον οποίο 

παρουσιάζονται σε ποσοστά επί του συνόλου της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής η μεταβολή  του 

κυματικού κλίματος  για τις περιοχές του  Πίνακας 5-3 Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου ύψους 

κύματος σε περιοχές υψηλής τρωτότητας. 

 

5.4.1 Κλιματικό Σενάριο RCP 4.5 

5.4.1.1 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2046 

Όπως  φαίνεται από τον Πίνακας 5-3 Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου ύψους κύματος σε περιοχές 

υψηλής τρωτότητας, σε αυτό το κλιματικό σενάριο για τη χρονολογία 2046 παρουσιάζεται μικρή μεταβολή 

(επιδείνωση) του κυματικού κλίματος για τις περισσότερες περιοχές υψηλής τρωτότητας (CVI=4), ενώ μόνο 

σε μία περιοχή (περιοχή 80) σημειώνεται σημαντική μεταβολή της τάξεως του 14,4%. Επιπλέον, παρατηρείται 

σε επτά περιοχές μείωση του κυματικού κλίματος (αρνητικό πρόσημο), γεγονός το οποίο προμηνύει 

ελάττωση της παραμέτρου του ύψους κύματος στο δείκτη τρωτότητας CVI. 

5.4.1.2 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2096 

Το κυματικό κλίμα για τη χρονολογία του 2096 συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση εμφανίζει για 19 

περιοχές  αμελητέα    μεταβολή (<10%), ενώ για 13 περιοχές εμφανίζεται ήσσονος σημασίας μεταβολή (10-

20%).   

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι σε βάθος χρόνου (2096) παρατηρείται αύξηση του κυματικού κλίματος σε 

σύγκριση με το εγγύς μέλλον  (2046) όπου σημειώνεται σημαντικά μικρότερη μεταβολή. 

 

 

5.4.2 Κλιματικό Σενάριο RCP 8.5 
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5.4.2.1 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2046 

Σε αυτό το κλιματικό σενάριο παρατηρείται μείωση του κυματικού κλίματος στην πλειοψηφία  των περιοχών 

με υψηλή τρωτότητα  (CVI=4), όμως σε ποσοστά <10%  στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ μόλις τέσσερις 

περιοχές παρουσιάζουν ποσοστιαία μεταβολή  με ποσοστό 11,2%. Τρείς εκ των περιοχών αυτών  

παρουσιάζουν θετική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος (αύξηση κυματικού κλίματος) με 

ποσοστά <10% και μία περιοχή (περιοχή 80) εμφανίζει θετική μεταβολή της τάξεως του  13,3%. 

5.4.2.2 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2096 

Για αυτό το κλιματικό σενάριο η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος εμφανίζει μόνο θετικές τιμές 

(επιδείνωση) για τις περιοχές υψηλής τρωτότητας (CVI= 4). Από αυτές τις περιοχές 14 σημειώνουν μεταβολή 

<10%, 13 περιοχές εντοπίζονται με ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 10-20%, ενώ 5 περιοχές  

παρουσιάζουν  μεγάλη μεταβολή >20%. 

 

.
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Πίνακας 5-3 Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου ύψους κύματος σε περιοχές υψηλής τρωτότητας 
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Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της ακτογραμμής της 
Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού) 

 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με το δείκτη τρωτότητας CVI για τα δύο κλιματικά σενάρια  (RCP 4.5 και RCP 8.5) 

παρατηρείται αύξηση των περιοχών μέσης (CVI=3) και υψηλής τρωτότητας (CVI=4) στο κλιματικό σενάριο 

RCP 8.5 συγκριτικά με το RCP 4.5. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι περιοχές χαμηλής τρωτότητας 

(CVI=2) στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5, εμφανίστηκαν ως μέσης τρωτότητας (CVI=3) στο RCP 8.5. Το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρήθηκε και για περιοχές μέσης τρωτότητας (CVI=3) στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5, που 

υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5.   Οι περιοχές στις οποίες ο 

δείκτης τρωτότητας μεταβλήθηκε μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-1 

Περιοχές της περιφέρειας όπου υφίσταται μεταβολή του δείκτη CVI (τρωτότητα ακτής) 

 μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων RCP.4.5 & RCP.8.5 Στον Πίνακας 5-2 Ποσοστό και μήκη επικράτησης 

κατηγοριών CVI επί της ακτογραμμήςεμφανίζονται αναλυτικά τα ποσοστά καθώς και τα χιλιόμετρα 

επικράτησης κάθε κατηγορίας του δείκτη τρωτότητας (CVI) επί του συνόλου της ακτογραμμής της 

Περιφέρειας Αττικής.  

Αναφορικά με το κυματικό κλίμα, το οποίο υπολογίστηκε λεπτομερώς για κάθε ένα από τα 13 χαρακτηριστικά 

σημεία για τα οποία μας δόθηκαν ανεμολογικές χρονοσειρές, παρατηρούμε για το κλιματικό σενάριο RCP 

4.5 ότι στο εγγύς μέλλον (2046) θα υπάρξει αύξηση του κυματικού κλίματος αλλά σε επίπεδα που δε θα 

επηρεάσουν την ακτογραμμής (βλ. Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού 

μήκους της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού)). Στο 

αναφορικό έτος 2096 για το ίδιο κλιματικό σενάριο (RCP 4.5) υπολογίστηκε αύξηση του κυματικού κλίματος  

ήσσονος σημασίας σε ποσοστό 7.4% σε περιοχές υψηλής τρωτότητας, γεγονός που αναμένεται να δράσει 

διαβρωτικά σε αυτές τις περιοχές. 

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5,στο εγγύς μέλλον (2046) παρατηρείται εν γένει μείωση του κυματικού 

κλίματος (βλ. Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της 

ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού)) γεγονός που δρα 

ευμενώς στις ακτές υψηλής τρωτότητας. Για το έτος 2096 παρατηρήθηκε ήσσονος αύξηση του κυματικού 

κλίματος σε ποσοστό 6.9% καθώς και μείζονος σημασίας αύξηση κατά 2.6%. Αυτές οι μεταβολές σε περιοχές 

υψηλής τρωτότητας (CVI=4) αναμένεται να δράσουν διαβρωτικά. 

2046(RCP 4.5)-1995 2046(RCP 8.5)-1995 2096(RCP 4.5)-1995 2096(RCP 8.5)-1995

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 12,9 0,7 10,1 8,0

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 3,6 14,7 0,0 0,0

ΗΣΣΟΝΟΣ(ΑΥΞΗΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 0,3 0,3 7,4 6,9

ΗΣΣΟΝΟΣ (ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 0,0 1,8 0,0 0,0

ΜΕΙΖΟΝΟΣ 0,0 0,0 0,0 2,6
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Τα ποσοστά μεταβολής του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό σενάριο για τα έτη 2046 και 2-096 

συγκριτικά με το σημερινό κυματικό καθεστώς παρουσιάζονται στον Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής 

κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει 

κατηγοριών μεταβολής κυματισμού). 

  



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

  82 

5.5 Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στους λιμένες 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεταβολή της ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας για τα δύο 

κυματικά σενάρια για τις χρονολογίες 2046 και 2096 (βλ.Πίνακας 5-5 Ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας 

(m) για τα δύο κλιματικά σενάρια). Επιπλέον, αναφέρονται οι κίνδυνοι καθώς και οι επιπτώσεις για 

εσωτερικά και εξωτερικά λιμενικά έργα (βλ.Πίνακας 5-6 Κίνδυνοι και επιπτώσεις λιμενικών έργων). Τέλος, 

υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό σενάριο για τις χρονολογίες 

2046 και 2096, για τους σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής. (βλ.Πίνακας 5-7 Ποσοστιαία 

μεταβολή κυματικού κλίματος για του σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας). 

 

Πίνακας 5-5 Ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (m) για τα δύο κλιματικά σενάρια 

 

 

Πίνακας 5-6 Κίνδυνοι και επιπτώσεις λιμενικών έργων 

Στον Error! Reference source not found.παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος για 

τους σημαντικότερους λιμένες  της Περιφέρειας Αττικής για τα δύο κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5) 

τόσο για το εγγύς μέλλον (2046) όσο και για το μακρινό μέλλον (2096).  

Με βάση των παρακάτω Πίνακα (Error! Reference source not found.)  θα σχολιασθούν ακολούθως οι 

σημαντικότερες λιμένες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 

5.5.1 Πειραιάς 

Ο λιμένας του Πειραιά για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5  εμφανίζει μικρή μεταβολή του κυματικού κλίματος 

τόσο για τη χρονολογία 2046 όσο και για το 2096, με τιμές της τάξεως 3,5% και 2,9% αντίστοιχα.  Για το 

κλιματικό σενάριο RCP 8.5 η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος σημειώνει μείωση αυτού στο 

2046 2096

RCP 4.5 0,18 0,28

RCP 8.5 0,2 0,35
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εγγύς μέλλον (2046) αλλά με ποσοστό <10% (-7,6%) , ενώ  για το 2096 η μεταβολή αυτή φθάνει το 9,6%. 

Συνεπώς συμπεραίνεται ότι ο λιμένας του Πειραιά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα 

λόγω μεταβολής του κυματικού κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.2 Ραφήνα 

Ο λιμένας της Ραφήνας  στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  παρουσιάζει μείωση του κυματικού κλίματος στη 

χρονολογία 2046 κατά 5,1%  συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση, ωστόσο σημειώνεται σημαντική αύξηση 

αυτής της μεταβολής για το 2096 με ποσοστό που αγγίζει το14,5%. Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5   έχουμε 

μείωση του κυματικού κλίματος στο εγγύς μέλλον (2046) κατά 11,2%, αλλά για τη χρονολογία 2096  

παρουσιάζεται  αύξηση κατά 6,5%.  

Ο λιμένας της Ραφήνας παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 

 

5.5.3 Λαύριο 

Ο λιμένας του Λαυρίου για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5  παρουσιάζει αύξηση του κυματικού κλίματος  τόσο 

για τη χρονολογία 2046 όσο και για το 2096  με ποσοστό μεταβολής 7,7% και 9,2%  αντίστοιχα. Στο κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5  για το 2046 σημειώνεται μείωση του κυματικού κλίματος κατά  5,6%, ωστόσο σημαντική 

αύξηση  παρουσιάζεται  για το 2096 με ποσοστό της τάξεως  12,8%. 

Ο λιμένας του Λαυρίου παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 

 

 

5.5.4 Ελευσίνα 

Ο λιμένας της Ελευσίνας  για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 σημειώνει μικρή ποσοστιαία μεταβολή του 

κυματικού κλίματος   της τάξεως του  2,1% και 8,5% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα.  Στο κλιματικό σενάριο 

RCP 8.5  σημειώνεται μείωση της μεταβολής του κυματικού κλίματος κατά  6,4% για τη χρονολογία 2046, ενώ  

αύξηση κατά 7,4% για το 2096.  

Συνεπώς, ο λιμένας της Ελευσίνας  δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λόγω της 

μεταβολής του κυματικού κλίματος. 

 

5.5.5 Αίγινα 

Ο λιμένας της νήσου της Αίγινας για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 παρουσιάζει αύξηση του κυματικού 

κλίματος κατά 9% τόσο για το 2046 όσο και για το 2096. Το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 φαίνεται να προκαλεί 

μείωση του κυματικού κλίματος κατά 3,6% το 2046, ωστόσο για τη χρονολογία 2096 σημειώνεται πολύ 

σημαντική αύξηση του κυματικού κλίματος  της τάξεως του 21%.  
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Συνεπώς, ο λιμένας της Αίγινας διαφαίνεται ότι διατρέχει πιθανό κίνδυνο στο μέλλον λόγω αύξησης του 

κυματικού κλίματος. 

 

5.5.6 Σπέτσες 

Ο λιμένας της νήσου των Σπετσών  σημειώνει σημαντική αύξηση του κυματικού κλίματος και για τα δύο 

κλιματικά σενάρια. Αναλυτικότερα, στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνεται αύξηση του κυματικού 

κλίματος κατά  14,4% και 13,3% για το 2046 και το 2096  αντίστοιχα. Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  

εμφανίζεται αύξηση του κυματικού προφίλ κατά 13,3% για το εγγύς μέλλον (2046)  και σημαντική αύξηση 

αυτού κατά  29,2% για τη χρονολογία 2096.   

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο λιμένας των Σπετσών  αναμένεται να διατρέξει κίνδυνο λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματος στο μέλλον. 

 

5.5.7 Ύδρα 

Ο λιμένας της νήσου της Ύδρας ακολουθεί ίδια ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος με εκείνη του 

λιμένα των Σπετσών όπως αναλύθηκε παραπάνω.  Συνεπώς για το κλιματικό σενάριο RCP 4,5  σημειώνεται 

μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 14,4% και 13,3% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα, ενώ για το RCP 

8.5  η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 13,3% και 29,2%  για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα.  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο λιμένας της Ύδρας αναμένεται να διατρέξει κίνδυνο λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματος στο μέλλον. 

 

5.5.8 Άλιμος 

Ο λιμένας του Αλίμου για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνει μικρή ποσοστιαία μεταβολή του 

κυματικού κλίματος  με ποσοστά της τάξεως  του 3,5% και 2,9% για τις χρονολογίες 2046 και 2096 αντίστοιχα. 

Το κλιματικό σενάριο RCP 8.5  φαίνεται να προκαλεί μείωση του κυματικού κλίματος  κατά 7,6% για τη 

χρονολογία 2046, ενώ αύξηση κατά 9,4% το 2096.  

Συνεπώς, ο λιμένας του Αλίμου φαίνεται να μη διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω αύξησης του κυματικού 

κλίματος. 

 

5.5.9 Μαρίνα Αθηνών  

Η μαρίνα Αθηνών παρουσιάζει και για τα δύο κλιματικά σενάρια  ίδιες τιμές ποσοστιαίας μεταβολής του 

κυματικού κλίματος με εκείνες του λιμένα του Αλίμου. Βλέπουμε λοιπόν αύξηση του κυματικού κλίματος για 

το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 κατά  3,5% και 2,9% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα, ενώ για το κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5 σημειώνεται μείωση του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για το 2046 και αύξηση κατά 9,4% 

για το 2096.   

Συνεπώς, η Μαρίνα Αθηνών δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 
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5.5.10 Μαρίνα Φλοίσβου 

Η μαρίνα Φλοίσβου εμφανίζει για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5   θετική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού 

κλίματος κατά 3,5% και 2,9% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα. Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 

σημειώνεται αρνητική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για τη χρονολογία 2046, ενώ 

θετική μεταβολή κατά 9,4% για το 2096.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Φλοίσβου δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.11 Μαρίνα Αγίου Κοσμά 

Η μαρίνα Αγίου Κοσμά  στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 παρουσιάζει αύξηση του κυματικού κλίματος κατά 

3,5% και 2,9% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα. Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  για τη χρονολογία 2046 

έχουμε μείωση του κυματικού κλίματος κατά 7,6%, ενώ για το 2096  σημειώνεται αύξηση κατά 9,4%.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του 

κυματικού  κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

 

5.5.12 Μαρίνα Ζέας  

Η μαρίνα Ζέας στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 τόσο για το 2046 όσο και για το 2096 παρουσιάζει αύξηση του 

κυματικού κλίματος τόσο για το 2046 όσο και για το 2096 κατά 3,5% και 2,9% αντίστοιχα.  Για το κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5 σημειώνεται αρνητική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για το 2046, 

ενώ αύξηση κατά 9,4% για το 2096.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του 

κυματικού  κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.13 Μαρίνα Βουλιαγμένης – Olympic Marine 

Η μαρίνα  Βουλιαγμένης στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνει θετική  ποσοστιαία μεταβολή του 

κυματικού κλίματος  κατά 1,8% και 5,8% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα.  

Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  για τη χρονολογία 2046 παρατηρείται μείωση του κυματικού κλίματος κατά 

7,6%, ωστόσο για τη χρονολογία 2096 έχουμε σημαντική αύξηση του κυματικού κλίματος  κατά 11,6%. 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 
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Συνοψίζοντας, παρατηρώντας τον Πίνακας 5-7 οι λιμένες οι οποίοι χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματός είναι οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Αίγινα, το Λαύριο, η Ραφήνα και η Μαρίνα 

Βουλιαγμένης,  

Εξ αυτών, οι λιμένες Αίγινας, Σπετσών και Ύδρας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα, καθώς εμφανίζουν 

μεταβολές ήσσονος και μείζονος σημασίας και στα δύο κλιματικά σενάρια τόσο για το 2046 όσο και το 2096. 

Εν συνεχεία, η Αίγινα παρουσιάζει μείζονος σημασίας μεταβολή του κυματικού κλίματος, ωστόσο μόνο στο 

κλιματικό σενάριο RCP 8.6 για το έτος 2096. Οι λιμένας της Ραφήνας παρουσιάζει ήσσονος σημασίας 

μεταβολή μόνο στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 για το έτος 2096, το Λαύριο επίσης ήσσονος σημασίας για το 

2096 στο σενάριο RCP 8.5. Ήσσονος σημασίας μεταβολή του κυματικού κλίματος παρουσιάζει και η Μαρίνα 

Βουλιαγμένης στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5 για τη χρονολογία 2096.
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Πίνακας 5-7 Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματος για του σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 2046(RCP 4.5)-1995 2046(RCP 8.5)-1995 2096(RCP 4.5)-1995 2096(RCP 8.5)-1995

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ (P3) -5,1 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -11,2 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 14,5 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 6,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΛΑΥΡΙΟ (P5) 7,7 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -5,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,2 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 12,8 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (P11) 2,1 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -6,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 8,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 7,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ (P9) 9,0 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -3,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,0 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 21,0 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΠΕΤΣΕΣ (P13) 14,4 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 29,2 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΥΔΡΑ (P13) 14,4 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 29,2 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

ΑΛΙΜΟΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 

(P8)
3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

(P8)
3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

OLYMPIC MARINE (P7)

1,8 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 5,8 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 11,6 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (%)
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6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στις παράκτιες ζώνες αναφέρονται στην απαίτηση 

μέτρων για την αντιμετώπιση τόσο της διάβρωσης των ακτών όσο και την ενίσχυση  των υφιστάμενων 

λιμενικών έργων. Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να αποτιμηθεί μεμονωμένα για κάθε ακτή και λιμένα, 

καθώς η εκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων απαιτεί την ξεχωριστή αξιολόγηση των πολλαπλών 

παραμέτρων καθενός εξεταζόμενου παράκτιου στοιχείου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια οικονομική εκτίμηση τυπικών αντιδιαβρωτικών και λιμενικών έργων. 

6.1 Ακτές 

Συνήθη αντιδιαβρωτικά έργα σε ακτές που υπόκεινται σε διάβρωση αποτελούν οι παράλληλοι 

αποσπασμένοι κυματοθραύστες (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.). Οι κυματοθραύστες 

παράλληλα στην ακτή και αποσπασμένοι από αυτήν (δηλαδή χωρίς σημείο επαφής με αυτήν), είναι το πλέον 

σύνηθες μέτρο προστασίας μια ακτής από διάβρωση.  

Εξαιτίας της παρουσίας τους, η κυματική δράση μειώνεται σημαντικά πίσω από αυτούς και έτσι 

προστατεύεται η ακτή από τη διαβρωτική δράση αυτών. Ταυτόχρονα οι εξελισσόμενες κυματογενείς 

διεργασίες (λόγω του φαινομένου της περίθλασης) οδηγούν στη μεταφορά και παγίδευση της άμμου 

ανάμεσα στους κυματοθραύστες και στην ακτή, με αποτέλεσμα την τοπική προσάμμωση. 

Για ένα σύνηθες βάθος έδρασης -3m από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας, η αποτίμηση του κόστους ανέρχεται 

περίπου σε 1.000.000 €/km .  

Οι ακτές της Περιφέρειας Αττικής που αναμένεται να υποστούν έντονη διάβρωση και απαιτούν την 

κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων, είναι αυτές που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) (βλ. 

Κεφάλαιο 5). Αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. για το κλιματικό 

σενάριο RCP 4.5 και στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5.  

Αναφορικά με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 υπολογίστηκαν 197,8 km (βλ. Error! Reference source not found. 

ακτής υψηλής τρωτότητας (CVI=4). Συνυπολογίζοντας το κόστος κατασκευής αποσπασμένων 

κυματοθραυστών (1.000.000 €/km), η αποτίμηση για την προστασία αυτών των ακτών ανέρχεται περίπου σε 

198.000.000€. 

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 οι ακτές υψηλής τρωτότητας καταλαμβάνουν 250,6 km (βλ. Error! Reference 

source not found. του συνόλου της εξεταζόμενης ακτογραμμής (Περιφέρεια Αττικής). Το κόστος κατασκευής 

αποσπασμένων κυματοθραυστών σε αυτό το κλιματικό σενάριο ανέρχεται στα 251.000.000€. (βλ. Πίνακας 

6-1 Κόστος έργων αντιδιαβρωτικών έργων ακτών 
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Πίνακας 6-1 Κόστος έργων αντιδιαβρωτικών έργων ακτών 

 

6.2 Λιμένες 

 

Εξαιτίας των πολλαπλών στοιχείων που συνιστούν μια λιμενική εγκατάσταση, η εκτίμηση του οικονομικού 

κόστους παρεμβάσεων απαιτεί την ανάλυση παραμέτρων τόσο κατασκευαστικών όσο και λειτουργικών. 

Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι εφικτή σε ένα γενικό πλαίσιο για το σύνολο των λιμένων της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση του κόστους για συνήθεις παρεμβάσεις σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται στα παρακάτω: 

• Ανύψωση της στάθμης της  ανωδομής των κρηπιδωμάτων με χυτό επιτόπου σκυρόδεμα (Συνήθης 

ανύψωση 0,5m). 

• Ανύψωση της στάθμης της στέψης εξωτερικών κυματοθραυστών με πρανή από τεχνητούς 

ογκόλιθους (Συνήθης ανύψωση 1,5m). 

Στην περίπτωση κρηπιδώματος με κατακόρυφο μέτωπο η ανύψωση της στάθμης της ανωδομής ανέρχεται 

στα 1.000€/m. Αυτή η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους όπισθεν χερσαίους χώρους του 

λιμένα. Η ίδια κοστολόγηση εκτιμάται και για εξωτερικούς κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο. 

Στην περίπτωση εξωτερικών κυματοθραυστών λιμένων με πρανή (θωράκιση) από τεχνητούς ογκόλιθους, η 

ανύψωση της στάθμης της στέψης υπολογίζεται 10.000€/m. (βλ. Πίνακας 6-2 Κόστος έργων προστασίας 

λιμένων 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

RCP 4.5 RCP 8.5

ΚΟΣΤΟΣ (€)/KM

ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ  

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ(ΚΜ)

197,8 250,6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 198.000.000 251.000.000

1.000.000
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Πίνακας 6-2 Κόστος έργων προστασίας λιμένων 

 

  

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ (m) ΚΟΣΤΟΣ (€/m)

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

0,5 1000

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΕΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΣΥΣΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΑΝΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ

1,5 10.000
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7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος (Τομέα), όπως ορίστηκε στη μεθοδολογία (κεφάλαιο 2.4.3), 

είναι ουσιαστικά η δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης ή/και 

προσαρμογής του συστήματος (Τομέα) έναντι μελλοντικών επιπτώσεων στη λειτουργία του. Η ικανότητα 

προσαρμογής διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 

• Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την εκπόνηση 

και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για μελλοντικές 

επιπτώσεις. 

• Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η 

ανθρώπινη ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής. 

Και στις δύο περιπτώσεις η ικανότητα προσαρμογής έχει ως κύριο συστατικό την ανθρώπινη παρέμβαση, 

αφενός μεν στο αν η δομή και συγκρότηση του συστήματος καθιστά ευχερή την εφαρμογή (από τον 

άνθρωπο) αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής (διαρθρωτική ικανότητα) και αφετέρου αν η 

ανθρώπινη ικανότητα έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής (οργανωτική ικανότητα). 

Η φυσική πάντως αντίδραση του ίδιου του συστήματος (και εν προκειμένω του εξεταζόμενου Τομέα), θα 

είναι προσαρμοστική σε δυσμενή κατεύθυνση, αφού η μείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση της 

θερμοκρασίας θα σημάνουν διαταραχή του υδρολογικού κύκλου, με σημαντικές επιπτώσεις και σε 

ευρύτερους παράπλευρους Τομείς. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επομένως καθοριστική στο μετριασμό 

των επιπτώσεων αυτών και τελικά, στη διαμόρφωση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση θα πρέπει να συνίσταται στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προσαρμογής, 

που αποτελούν μονόδρομο για τη μείωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής κυρίως όμως, αποτελούν 

μονόδρομο για την εξασφάλιση της αειφορικής λειτουργίας του Τομέα, που είναι με τη σειρά της 

προϋπόθεση για την ίδια τη ζωή. Αναλυτικά στοιχεία δόθηκαν στα προηγούμενα, όπου συζητήθηκαν οι 

επιπτώσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας του Τομέα και κάποιες από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις 

αντιμετώπισης τους έχουν ήδη συνεκτιμηθεί. 

Ο σχεδιασμός της ανθρώπινης παρέμβασης επιχειρείται σε στρατηγικό επίπεδο με την κατάρτιση του 

παρόντος Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο 

στοχεύει στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όλων των επιμέρους τομέων φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Η προσαρμογή σχεδιάζεται με την επέκταση των εγκεκριμένων με τα Διαχειριστικά Σχέδια δράσεων και 

μέτρων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι πιθανολογούμενες μελλοντικές μεταβολές των επιπτώσεων, στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (αποτροπή), ή τουλάχιστον στο βαθμό που δεν θα αποβούν καταστροφικές 

(προσαρμογή). Παράλληλα, η προσαρμογή σχεδιάζεται με τη διατύπωση νέων μέτρων όπου χρειάζεται, για 

την αντιμετώπιση ζητημάτων που εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν, ή θα οξυνθούν στο μέλλον.  
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα «Παράκτιες 

Ζώνες» (ακτές και λιμένες). 

Οι επιπτώσεις αυτές για μεν τις ακτές αξιολογήθηκαν με βάση τον δείκτη τρωτότητας CVI (coastal 

vulnerability index), σύμφωνα με τον οποίο βαθμονομήθηκε λεπτομερώς σε 5 κατηγορίες τρωτότητας, το 

σύνολο της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάταξη των ακτών μέσω του δείκτη CVI υλοποιήθηκε 

για τα δύο επιλεγμένα κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5) και περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 

Error! Bookmark not defined. της παρούσας και επιπλέον παρουσιάζεται γραφικά σε 36 σχέδια στο 

Προσάρτημα 11.4.  

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη εκτίμηση του CVI υπολογίστηκε σε 13 χαρακτηριστικά σημεία του θαλάσσιου 

χώρου της Περιφέρειας, το μέσο ετήσιο ύψος κύματος για τα δύο επιλεγμένα κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και 

RCP 8.5, τόσο για το εγγύς μέλλον (2046) όσο και για το μακρινό μέλλον (2096).  

Ο υπολογισμός αυτός παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. της 

παρούσας. 

Οι επιπτώσεις στους λιμένες προσεγγίστηκαν ποιοτικά καθώς δεν υφίσταται κάποιος ποσοτικός δείκτης 

εκτίμησης της τρωτότητας των υποδομών ενός λιμένα. Για αυτό το λόγο, παρουσιάστηκε η αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας για τα δύο κλιματικά σενάρια για τα έτη 2046 και 2096, μία ποιοτική περιγραφή των 

κινδύνων και των επιπτώσεων σε τυπικά λιμενικά έργα με βάση τα στοιχεία μεταβολής του κυματικού 

κλίματος. Η μεταβολή του κυματικού κλίματος για τους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε 

με γεωγραφικό συσχετισμό των 13 χαρακτηριστικών σημείων, όπου υπολογίστηκε το μέσο ετήσιο ύψος 

κύματος, με τη θέση των λιμένων. Η αξιολόγηση αυτή παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5.5 της παρούσας. 

Με βάση την ανάλυση που αναφέρθηκε στα προηγούμενα, οι μεταβολές στο μέλλον, λόγω κλιματικής 

αλλαγής στον τομέα «Παράκτιες Ζώνες»  συνοψίζονται σε: 

• Αύξηση της τρωτότητας των ακτών λόγω κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα την πιθανή ανάγκη 

κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.) σε περιοχές 

υψηλού δείκτη τρωτότητας (CVI=4). Οι επιπτώσεις εκτιμώνται καθοριστικές σε όλο το φάσμα των 

λειτουργιών του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς, λόγω του κεντρικού ρόλου που 

διαδραματίζουν οι παράκτιες ζώνες σε αυτό (π.χ. τουρισμός, εμπόριο) .  

• Προσαρμογές σε ό,τι αφορά τις παράκτιες ζώνες, οι οποίες κρίνονται επιβεβλημένες στο μέλλον, από 

την αναγκαιότητα διατήρησης της ανθρώπινης δραστηριότητας σε αυτές. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 

τρωτότητα των ακτών επιδεινώνεται, η προσαρμογή στο μέλλον είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη αυτή, η 

οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ως η πλέον πιθανή, έχει αξιολογηθεί με την ανάλυση 

του δείκτη τρωτότητας (CVI) και του κυματικού κλίματος στα κλιματικά σενάρια για τα έτη 2046 και 

2096. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνεται εξάλλου και στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5 για το οποίο 

υφίστανται περισσότερες υψηλής τρωτότητας ( CVI=4) σε σχέση με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 . 

• Αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους κύματος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη φασματική ανάλυση των 

ανεμολογικών στοιχείων για τα 13 χαρακτηριστικά σημεία  (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not 

found.). Αυτή η αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους κύματος υπολογίζεται στο έτος 2096 για το 

κλιματικό σενάριο RCP 8.5 να έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με σήμερα σε περιοχές υψηλής 
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τρωτότητας (CVI=4) (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.). Το αποτέλεσμα αυτής της 

αύξησης θα επιφέρει υλικές ζημιές, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι οι ακτές απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας τους από τη 

διάβρωση. Οι ακτές αυτές είναι εκείνες που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) (βλ. Κεφάλαιο 

5.1).  Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά την κατασκευή παράλληλων αποσπασμένων κυματοθραυστών (Κεφάλαιο6.1.) . 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΚΑ (2014) μεταξύ τάλλων αναφέρει 

σχετικά με τον σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) στις παράκτιες ζώνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 

• Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις 

παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με 

την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι 

κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα 

προστασίας. 

Σημαντικό μέτρο για την προστασία των ακτών είναι ωστόσο και μια ολοκληρωμένη δράση, στην οποία 

λαμβάνεται υπόψιν και η ανθρωπογενής δραστηριότητα ως παράγοντας διάβρωσης. Μια τέτοια δράση όπως 

αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1.4.1 είναι μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ): “η 

διαδικασία η οποία διαμορφώνεται από τη συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της επιστήμης και 

της διαχείρισης των επιμέρους και του δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου για την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και πόρων”. 

Ένα επιτυχημένο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ως αντικείμενα μελέτης (στόχους) τα παρακάτω: 

• Αειφορία των μέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παράκτιας ζώνης  

• Σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου και ενσωμάτωση στον ευρύτερο σχεδιασμό της παράκτιας ζώνης 

(χωροταξική προσέγγιση) 

• Εξισορρόπηση αντιπάλων ή αντικρουόμενων απαιτήσεων 

• Συνέπεια στην λήψη αποφάσεων 

• Ευελιξία στα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των παράκτιων προβλημάτων 

 

Μέσα στα λιμάνια, οι βασικές κλιματικές παράμετροι εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

είναι οι συνθήκες ανέμου, παλίρροιας και κύματος, καθώς και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι οποίες 
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επηρεάζουν την λειτουργική απόδοση του λιμένα. Οι τελευταίες προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή 

υποδηλώνουν όμως σχετικά μικρή αλλαγή σε αυτές τις συνθήκες .  

Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή δεν θεωρούνται σημαντικοί βραχυπρόθεσμα ή ακόμη 

και μεσοπρόθεσμα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι θυελλογενείς πλημμύρες μπορεί να είναι πιο 

κρίσιμες μακροπρόθεσμα, όποτε, για ορισμένα λιμάνια. Η άνοδος αυτή αναλύεται για κάθε κλιματικό 

σενάριο για τα έτη 2046 και 2096 στο Κεφάλαιο 5.5, όπου βλέπουμε ότι στο εγγύς μέλλον οι λιμένες δε 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο. Συνεπώς, η προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα μέτρο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού όπου τόσο οι υποδομές όσο και ο 

εξοπλισμός θα χρειαστεί να προσαρμοστούν ή τροποποιηθούν.  
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10 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.1 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Τ/Ο/Ν Συνέπειες 

1 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αύξηση πλημμυρών παράκτιων 
περιοχών 

Τ 
Απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, 
καταστροφή γεωργίας, διακοπή/απώλεια 

επιχειρήσεων, κοινωνική/αναστάτωση 

2 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης 

Απώλεια γης Τ 
Ένταση κοινωνικών ανισοτήτων. 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη. 

3 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αύξηση παράκτιας διάβρωσης Τ 
Απώλεια ξηράς. 

Αύξηση ετήσιων ζημιών, αλλαγή παράκτιων 
διαδικασιών. Οικονομικά κόστη 

4 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Παράκτια συρρίκνωση Τ Απώλεια οικοτόπων και ειδών 

5 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Προώθηση υφάλμυρου μετώπου 
στην ενδοχώρα. 

Τ 
Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας 

Ρύπανση υδροφορέων. 

6 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια φυσικών πόρων (παραλίες / 
αμμόλοφοι). 

Τ 
Απώλεια ειδών και αλλαγές σε δραστηριότητες 

αναψυχής. 

7 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια υγροτόπων Τ 
Απώλεια ειδών και αλλαγές σε δραστηριότητες 

αναψυχής 
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8 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια οικοσυστημάτων Τ Απώλεια περιβάλλοντος 

9 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Αλλαγές στις παράκτιες διεργασίες Τ 
Πλημμύρες και επιπτώσεις στα παράκτια 

οικοσυστήματα 

10 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Παράκτιες πλημμύρες απειλή της 

σταθερότητας των ακτών των 
εκβολών 

Τ  

11 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Μόνιμες θαλάσσιες εισβολές Τ Συχνότερες και ισχυρότερες πλημμύρες 

12 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Βλάβες ή κίνδυνος για τις υποδομές Τ 
Διατάραξη μεταφορών, ενέργειας, υδάτινων πόρων, 

υγείας, επικοινωνίας 

13 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Μείωση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων 

Τ Απώλεια περιβάλλοντος 

14 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Σημαντική άνοδος στάθμης 
θάλασσας >1 μ. 

 
Σοβαρές πλημμύρες, με αποτέλεσμα την οικονομική 
και κοινωνική αναστάτωση. Έλλειψη προσαρμογής. 

15 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας Πλημμύρα πόλις  
Θυσία μικρότερων οικισμών για την διάσωση των  

μεγαλύτερων. Κοινωνική αναστάτωση. 

16 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια χώρων αρχαιολογικής ή 
πολιτιστικής σημασίας 

Τ Κοινωνική αναστάτωση. 

17 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένο κόστος άντλησης 
(αποστράγγιση εδάφους) 

Τ Οικονομικό κόστος, πίεση στο δίκτυο αποροής 

18 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης 

Αλλαγές στις δραστηριότητες 
αναψυχής/ανέσεις. 

Ν Τοπικό οικονομικό κόστος, 

19 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Τα λιμάνια μπορούν να δεχτούν 

μεγαλύτερα πλοία 
Ο 

Κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες (για τον 
τουρισμό και το εμπόριο) 
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ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙΓΙΔΩΝ/ΑΝΕΜΩΝ 

20 
Αλλαγή του κυματικού 
κλίματος - Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αύξηση της υπερπήδησης των 
παράκτιων θωρακίσεων από τα 

κύματα 
Τ Αυξημένες πλημμύρες 

21 
Αλλαγές στις επικρατούσες 
διευθύνσεις ανέμου 

Αυξημένη έκθεση για ορισμένες 
ακτογραμμές 

Ν 
Αυξανόμενη/επιταχυνόμενη διάβρωση, συχνότερες 

παράκτιες πλημμύρες σε εκβολές, δέλτα και κόλπους; 
Ενίσχυση/απώλεια αναψυχής 

22 

Αλλαγές στα ωκεάνια 
ρεύματα λόγω ανόδου της 
μέσης στάθμης της 
θάλασσας και της αύξησης 
της θερμοκρασίας 

Αλλαγές στη τοπική κυκλοφορία των 
ρευμάτων 

Τ 
Επιπτώσεις στην παράκτια γεωμορφολογία, στη 

διασπορά των ρύπων κ.λπ 

23 
Αλλαγές στην ένταση των 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση ύψους κυμάτων Ν 

Αύξηση / επιτάχυνση της διάβρωσης, πιο συχνές 
παράκτιες πλημμύρες σε εκβολές, δέλτα και κόλπους 
(απειλή). Ευκαιρίες για ανάπτυξη (surfing) αλλά και 

μείωση στην αναψυχή 

24 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αλλαγές στην παράκτια 
γεωμορφολογία -μετακινήσεις 

αμμογλωσσών 
Τ 

Αλλαγές στην παράκτια διάβρωση και εναπόθεση 
υλικών 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

25 

Άνοδος Στάθμης Θάλασσας; 
αύξηση ροής; μεγαλύτερα 
κύματα; Ξηρότερη θερμή 
περίοδος 

Αύξηση των υπερπηδήσεων των 
θωρακίσεων οδηγεί σε συχνότερες 

αστοχίες τους. 
Τ Αυξημένες πλημμύρες 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Τ/Ο/Ν Συνέπειες 
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26 Άνοδος Στάθμης Θάλασσας 
Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

εντός λιμένα 
Τ 

Αύξηση της διατάραξης των λιμενικών 
δραστηριοτήτων και πιθανή διάβρωση κοντά στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις 

27 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένες πλημμύρες Τ Δυσλειτουργία χερσαίων λιμενικών υποδομών 

28 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Φθορά ή κίνδυνοι στις υποδομές Τ 
Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, 
μεταφοράς ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν τη 

λειτουργία των λιμένων 

29 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Ανύψωση στάθμης της θάλασσας > 1 
μέτρο 

Τ 
Σοβαρές θαλάσσιες πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 

οικονομική και κοινωνική αναστάτωση. Έλλειψη 
προσαρμογής 

30 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Πλημμύρες της παράκτιας υποδομής Τ 

Αύξηση των κατακλυζόμενων εκτάσεων σε ευπαθείς 
περιοχές, αύξηση της έκτασης που θεωρείται 

ευάλωτη. Αυξημένες υλικές ζημίες, 
διακοπή/διαταραχή κυκλοφορίας. Ορισμένες θέσεις  

λιμένων μπορεί να είναι πλέον ακατάλληλες. 
Συχνότερα κλεισίματα παράκτιων οδών και 

προκυμαίας. 

31 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Καθυστερήσεις, παύση, διακοπή 
λιμενικών δραστηριοτήτων 

υποδομών και φορτίων 
Τ Παράκτιες υποδομές. Οικονομικές απώλειες 

32 

Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένα επίπεδα παράκτιων 
πλημμυρών και ζημιών 

(συμπεριλαμβανομένης της ζημίας 
στους λιμένες και στην παράκτια 

υποδομή) 

Τ 

Οικονομικές απώλειες; ασφάλιστρα; Απώλεια 
τουρισμού και παράκτιων υποδομών; περιβάλλον; 

Πλημμύρες παράκτιων οικισμών; Απώλεια αγροτικής 
γης; Αλλαγή νομοθεσίας χωροταξίας 

33 
Αύξηση Στάθμης Θάλασσας 
και των θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένη ζήτηση για πόρους  
(αδρανή υλικά) έτσι ώστε να 

κατασκευαστούν έργα προστασίας 
N Οικονομικό όφελος/περιβαλλοντικό κόστος 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : TAXYTHTA ANEMOY/KAΤΑΙΓΙΔΕΣ 
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34 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Σημαντικές ζημιές σε λιμάνια και 
παράκτιες υποδομές 

Τ 
Αλλαγές στις προδιαγραφές αντοχής. Αυξημένα 

ασφάλιστρα 

35 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Επηρεάζεται η καθημερινή 
λειτουργία των λιμανιών  

Τ Αυξημένη διατάραξη στη λιμενική λειτουργία. 

36 
Αύξηση έντασης  ανέμων και 
συχνότητας εμφάνισης 
ανέμων υψηλής έντασης 

Αυξημένες καταιγίδες και ισχυροί 
άνεμοι στα λιμάνια 

Τ Αυξημένη διατάραξη στη λιμενική λειτουργία 

37 Θαλασσοταραχές θυέλλης. 
Αυξημένη συχνότητα για ακραία 

συμβάντα υψηλής στάθμης νερού 
 

Απώλειες υλικών περιουσιακών στοιχείων, 
οικονομικές απώλειες 

38 
Αύξηση χειμερινών 
βροχοπτώσεων, αύξηση 
έντασης καταιγίδων 

Φθορά σε κρίσιμες υποδομές Τ 
Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών,  
μεταφοράς ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν τη 

λειτουργία των λιμένων 

39 
Αύξηση έντασης καταιγίδων 
(μεγαλύτερη συχνότητα 
ανέμων μεγάλης έντασης) 

Αυξημένες πιθανότητες αστοχίας του 
εξοπλισμού 

Τ Οικονομικές απώλειες 

40 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αυξημένος κίνδυνος για τη 
ναυσιπλοΐα 

Τ 
Οικονομική απώλεια: Κόστος που σχετίζεται με 

κινδύνους για τη ναυτιλία (αυξημένα ασφάλιστρα). 
Αυξημένο κόστος για τη ναυπηγική βιομηχανία. 

41 Σοβαρές Κακοκαιρίες Απώλειες σκαφών Τ 
Αυξημένη διατάραξη μεταφορών; Απώλεια ζωών και 

περιουσιακών στοιχείων 

42 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Διαταραχή στις θαλάσσιες 
μεταφορές λόγω της μείωσης της 

περιόδου με ήπιες καιρικές 
συνθήκες. Μείωση μεταφορικού 

έργου 

Τ 
Αυξημένη διατάραξη θαλάσσιων μεταφορών 

(επιβατική και εμπορική) 

43 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση της ασφάλειας στις 
θαλάσσιες δραστηριότητες (ναυτιλία, 

διαρροές κλπ) 
Τ 

Διακινδύνευση θαλάσσιας ναυσιπλοΐας / ρύπανση 
του περιβάλλοντος 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 
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44 
Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας 
υποδομών 

Τ 

Αυξημένες υλικές ζημίες  στις χερσαίες εγκαταστάσεις 
των λιμενικών υποδομών. Περιστατικά ρύπανσης 

λόγω αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στη λιμενική 
ζώνη 

45 
Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης ακραίων 
βροχοπτώσεων, καταιγίδων 

Μειωμένος τουρισμός / αυξημένη 
αναταραχή σε μαρίνες. 

Τ Οικονομικές απώλειες. 

46 

Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης 
καταιγίδων/κυματική 
δραστηριότητα 

Μείωση περιόδου με ήπιο καιρό 
κατάλληλο για την υλοποίηση 

εργασιών βυθοκόρησης. 
Τ 

Οικονομικές απώλειες, καθυστερήσεις/δυσκολίες 
εργασιών 

47 
Μείωση του αριθμού των 
ψυχρών ημερών 

Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για 
το προσωπικό (λειτουργία και 

συντήρηση λιμενικών υποδομών). 
Ο Ευκαιρία καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

48 
Αύξηση της θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Αύξηση τουρισμού. Ο Ευκαιρείς για οικονομικά κέρδη 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

49 
Αύξηση της μέσης θερινής 
θερμοκρασίας 

Αύξηση της μεταφορικής ζήτησης 
(αυξημένος τουρισμός) 

Ν 
Αύξηση μεταφορικού έργου (ευκαιρία) με πιθανή 

ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών για νέες υποδομές 
(απειλή) 

50 Αύξηση μέσης θερμοκρασίας 
Αυξημένη ζήτηση για κλιματισμό 

(ψύξη) στα πλοία και στις λιμενικές 
υποδομές 

Τ 
Αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

καυσίμων 

51 
Αύξηση μέσης χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Λιγότερες ανάγκες για θέρμανση 
(στα πλοία και στις λιμενικές 

υποδομές)  κατά την χειμερινή 
περίοδο 

Ο 
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

καυσίμων 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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52 
Αύξηση συχνότητας 
εμφάνισης και στην ένταση 
των καταιγίδων  

Αυξημένοι κεραυνοί Τ Αυξημένη διαταραχή στη λιμενική λειτουργία 
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10.2 Ομαδοποιημένος Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ και Διατομεακές Επιπτώσεις 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων 
Συσχετιζόμενοι  

τομείς 

1,2 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 

θυέλλης. 

Αύξηση πλημμυρών 
παράκτιων περιοχών 

Απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
περιουσιών, καταστροφή 

γεωργίας, διακοπή/απώλεια 
επιχειρήσεων, 

κοινωνική/αναστάτωση 
Ζημιές από πλημμύρες 

Υγεία; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Δομημένο 
περιβάλλον-
Πολιτιστική 

κληρονομιά; Ύποδομές 
Απώλεια γης 

Ένταση κοινωνικών ανισοτήτων. 
Κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

κόστη. 

3 
Αύξηση παράκτιας 

διάβρωσης 

Απώλεια ξηράς. 
Αύξηση ετήσιων ζημιών, αλλαγή 

παράκτιων διαδικασιών. 
Οικονομικά κόστη 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα. 

4,5,6,7,8 

Παράκτια συρρίκνωση 
Απώλεια οικοτόπων και ειδών; 

Δομημένο περιβάλλον & 
πολιτιστική κληρονομιά 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Δομημένο 
περιβάλλον-
Πολιτιστική 
κληρονομιά; 

Προώθηση υφάλμυρου 
μετώπου στην ενδοχώρα. 

Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας 
Ρύπανση υδροφορέων. 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
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Οικοσυστήματα; 
Υδατικοί Πόροι και 

Πλημμύρες 

Απώλεια φυσικών πόρων 
(παραλίες / αμμόλοφοι). 

Απώλεια ειδών και αλλαγές σε 
δραστηριότητες αναψυχής. 

 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός 

Απώλεια υγροτόπων 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Απώλεια οικοσυστημάτων Απώλεια περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

9, 10,11 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αλλαγές στις παράκτιες 
διεργασίες 

Πλημμύρες και επιπτώσεις στα 
παράκτια οικοσυστήματα 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Παράκτιες πλημμύρες 
απειλή της σταθερότητας 
των ακτών των εκβολών 

Πλημμύρες και επιπτώσεις στα 
παράκτια οικοσυστήματα 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

Μόνιμες θαλάσσιες 
εισβολές 

Συχνότερες και ισχυρότερες 
πλημμύρες 

Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 
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12, 13, 
14 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Βλάβες ή κίνδυνος για τις 
υποδομές 

Διατάραξη μεταφορών, 
ενέργειας, υδάτινων πόρων, 

υγείας, επικοινωνίας 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών 

Υποδομές; Ενέργεια; 
Υδατικοί Πόροι; 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Μείωση των υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων 

Απώλεια περιβάλλοντος 
Υποβάθμιση 

Περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

Σημαντική άνοδος στάθμης 
θάλασσας >1 μ. 

Σοβαρές πλημμύρες, με 
αποτέλεσμα την οικονομική και 

κοινωνική αναστάτωση. Έλλειψη 
προσαρμογής. 

Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

15 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Πλημμύρα πόλις 
Θυσία μικρότερων οικισμών για 
την διάσωση των  μεγαλύτερων. 

Κοινωνική αναστάτωση. 
Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

16, 17, 
18 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια χώρων 
αρχαιολογικής ή 

πολιτιστικής σημασίας 
Κοινωνική αναστάτωση. 

Ζημιές από πλημμύρες 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Αυξημένο κόστος άντλησης 
(αποστράγγιση εδάφους) 

Οικονομικό κόστος, πίεση στο 
δίκτυο απορροής 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Αλλαγές στις 
δραστηριότητες 

αναψυχής/ανέσεις. 
Τοπικό οικονομικό κόστος, Τουρισμός ; 
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19 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Τα λιμάνια μπορούν να 
δεχτούν μεγαλύτερα πλοία 

Κοινωνικές και οικονομικές 
ευκαιρίες (για τον τουρισμό και 

το εμπόριο)  
Ευκαιρίες 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

20 

Αλλαγή του 
κυματικού κλίματος - 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αύξηση της υπερπήδησης 
των παράκτιων 

θωρακίσεων από τα κύματα 
Αυξημένες πλημμύρες Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

21 
Αλλαγές στις 
επικρατούσες 
διευθύνσεις ανέμου 

Αυξημένη έκθεση για 
ορισμένες ακτογραμμές 

Αυξανόμενη/επιταχυνόμενη 
διάβρωση, συχνότερες παράκτιες 
πλημμύρες σε εκβολές, δέλτα και 

κόλπους. 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση & Πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά 

Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

22 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας και 
Θερμοκρασία 

Αλλαγές στα ωκεάνια 
ρεύματα λόγω ανόδου της 

μέσης στάθμης της 
θάλασσας και της αύξησης 

της θερμοκρασίας 

Επιπτώσεις στην παράκτια 
γεωμορφολογία, στη διασπορά 

των ρύπων κ.λπ 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση ; Υποβάθμιση 

Περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Αλιεία 

23 

Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση ύψους κυμάτων 

Αύξηση / επιτάχυνση της 
διάβρωσης, πιο συχνές 

πλημμύρες σε εκβολές, δέλτα και 
κόλπους 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση και 

πλημμύρες 

Υδατικοί πόροι -
πλημμύρες 

24 
Αύξηση έντασης 

καταιγίδων/ανέμων 

Αλλαγές στην παράκτια 
γεωμορφολογία. Αλλαγές στην 

παράκτια διάβρωση και 
εναπόθεση υλικών 

Υδατικοί πόροι -
πλημμύρες; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
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Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

25 

Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας; αύξηση 
ροής; μεγαλύτερα 
κύματα; Ξηρότερη 
θερμή περίοδος 

Αύξηση των υπερπηδήσεων 
των θωρακίσεων οδηγεί σε 
συχνότερες αστοχίες τους. 

Αυξημένες πλημμύρες Ζημιές από πλημμύρες 
Υποδομές; Υδατικοί 
πόροι -πλημμύρες; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
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 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων 
Συσχετιζόμενοι  

τομείς 

26 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας εντός λιμένα. 

Αύξηση της διατάραξης των 
λιμενικών δραστηριοτήτων και 
πιθανή διάβρωση κοντά στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις 

Βλάβη υποδομών; 
Διατάραξη λειτουργίας 

λιμένα 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένες πλημμύρες. 
Δυσλειτουργία χερσαίων 

λιμενικών υποδομών 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; Ζημιές από 

πλημμύρες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

Φθορά ή κίνδυνοι στις 
υποδομές. 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς 

ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν 
τη λειτουργία των λιμένων 

Βλάβη υποδομών 
Υποδομές; Δομημένο 

περιβάλλον; 

Ανύψωση στάθμης της 
θάλασσας > 1 μέτρο. 

Σοβαρές θαλάσσιες πλημμύρες, 
με αποτέλεσμα την οικονομική 

και κοινωνική αναστάτωση. 
Ζημιές από πλημμύρες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

Πλημμύρες της παράκτιας 
υποδομής. 

Αύξηση των κατακλυζόμενων 
εκτάσεων σε ευπαθείς περιοχές, 

αύξηση της έκτασης που 
θεωρείται ευάλωτη. Αυξημένες 

υλικές ζημίες, 
διακοπή/διαταραχή 

κυκλοφορίας. Ορισμένες θέσεις  
λιμένων μπορεί να είναι πλέον 

ακατάλληλες. Συχνότερα 
κλεισίματα παράκτιων οδών και 

προκυμαίας. 

Ζημιές από πλημμύρες; 
Βλάβη σημαντικών 

υποδομών 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Υγεία 

Καθυστερήσεις, παύση, 
διακοπή λιμενικών 
δραστηριοτήτων/υποδομών 
και φόρτων 

Καθυστερήσεις, παύση, διακοπή 
λιμενικών δραστηριοτήτων. 

Οικονομικές απώλειες 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; Βλάβη λιμενικών 
υποδομών; Οικονομικές 

απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 
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Αυξημένα επίπεδα 
παράκτιων πλημμυρών και 
ζημιών 
(συμπεριλαμβανομένης της 
ζημίας στους λιμένες και 
στην παράκτια υποδομή) 

Αυξημένα επίπεδα παράκτιων 
πλημμυρών και ζημιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 
ζημίας στους λιμένες και στην 

παράκτια υποδομή) 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; Διατάραξη 

λειτουργίας λιμένα; 
Βλάβη λιμενικών 

υποδομών; Οικονομικές 
απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Υδατικοί 
πόροι & πλημμύρες; 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Γεωργία –
Κτηνοτροφία; 

Τουρισμός 

Αυξημένη ζήτηση για 
πόρους  (αδρανή υλικά) 
έτσι ώστε να 
κατασκευαστούν έργα 
προστασίας. 

Αυξημένη ζήτηση για πόρους  
(αδρανή υλικά) έτσι ώστε να 

κατασκευαστούν έργα 
προστασίας. 

Ευκαιρίες; Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : TAXYTHTA ANEMOY/KAΤΑΙΓΙΔΕΣ 
 

34 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Σημαντικές ζημιές σε 
λιμάνια και παράκτιες 
υποδομές. 

Παράκτιες υποδομές; Αλλαγές 
στις προδιαγραφές αντοχής. 

Αυξημένα ασφάλιστρα 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; Οικονομικές 

απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον;  

35 
Άνεμοι και βροχές; 
Σοβαρές Κακοκαιρίες 

Επηρεάζεται η  καθημερινή 
λειτουργία των λιμανιών 

Αυξημένη διατάραξη στη 
λιμενική λειτουργία. 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον;Τουρισμός 

36 

Αύξηση έντασης  
ανέμων και 
συχνότητας 
εμφάνισης ανέμων 
υψηλής έντασης 

Αυξημένες  καταιγίδες και 
υψηλοί άνεμοι στα λιμάνια 

Αυξημένη διαταραχή στη 
λιμενική λειτουργία 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 
Τουρισμός 

37 
θαλασσοταραχές 
θυέλλης. 

Αυξημένη συχνότητα για 
ακραία συμβάντα υψηλής 
στάθμης νερού 

Απώλειες υλικών περιουσιακών 
στοιχείων, οικονομικές απώλειες 

Ζημιές από Πλημμύρες 

Υδατικοί πόροι & 
πλημμύρες; Υποδομές; 

Δομημένο 
περιβάλλον; 
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38 

Αύξηση χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση έντασης 
καταιγίδων 

Φθορά σε κρίσιμες 
υποδομές. 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών,  μεταφοράς 

ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν 
τη λειτουργία των λιμένων 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Ενέργεια 

39 

Αύξηση έντασης 
καταιγίδων 
(μεγαλύτερη 
συχνότητα ανέμων 
μεγάλης έντασης) 

Αυξημένες πιθανότητες 
αστοχίας του εξοπλισμού 

Οικονομικές απώλειες Βλάβες εξοπλισμού 
Υδατοκαλλιέργειες-

Αλιεία 

40 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αυξημένος κίνδυνος για τη 
ναυσιπλοΐα 

Οικονομική απώλεια: Κόστος 
που σχετίζεται με κινδύνους για 

τη ναυτιλία (αυξημένα 
ασφάλιστρα). Αυξημένο κόστος 
για τη ναυπηγική βιομηχανία. 

Ατυχήματα/συμβάντα 
στη θάλασσα 

Υδατοκαλλιέργειες-
Αλιεία 

41 Ισχυρές Κακοκαιρίες Απώλειες σκαφών 
Αυξημένη διατάραξη 

μεταφορών; Απώλεια ζωών και 
περιουσιακών στοιχείων 

Ζημιές από 
ανέμο/καταιγίδες 

Υποδομές; Υγεία;  

42 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Διαταραχή στις θαλάσσιες 
μεταφορές λόγω της 
μείωσης της περιόδου με 
ήπιες καιρικές συνθήκες. 
Μείωση μεταφορικού 
έργου 

Αυξημένη διατάραξη θαλάσσιων 
μεταφορών (επιβατική και 

εμπορική) 

Διατάραξη λειτουργίας 
από άνεμο/καταιγίδες 

Υποδομές; Τουρισμός 

43 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση της ασφάλειας στις 
θαλάσσιες δραστηριότητες 
(ναυτιλία, διαρροές κλπ) 

Διακινδύνευση θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας / ρύπανση του 

περιβάλλοντος 

Ατυχήματα/συμβάντα 
στη θάλασσα 

Υποδομές; 
Υδατοκαλλιέργειες-

Αλιεία; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

44 
Αύξηση της 
συχνότητας 

Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμύρας υποδομών 

Αυξημένες υλικές ζημίες  στις 
χερσαίες εγκαταστάσεις των 

Ζημιές από πλημμύρες 
Υδατικοί πόροι-

πλημμύρες; Υποδομές; 
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εμφάνισης έντονων 
βροχοπτώσεων 

λιμενικών υποδομών. 
Περιστατικά ρύπανσης λόγω 

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων 
στη λιμενική ζώνη 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

45 

Αύξηση της 
συχνότητας 
εμφάνισης ακραίων 
βροχοπτώσεων, 
καταιγίδων 

Μειωμένος τουρισμός / 
αυξημένη αναταραχή σε 
μαρίνες. 

Οικονομικές απώλειες. 

Μείωση τουρισμού; 
Διατάραξη λειτουργίας 

από άνεμο; Οικονομικές 
απώλειας  

Υποδομές; Τουρισμός 

46 

Αύξηση της 
συχνότητας 
εμφάνισης 
καταιγίδων/κυματική 
δραστηριότητα 

Μείωση περιόδου με ήπιο 
καιρό κατάλληλο για την 
υλοποίηση εργασιών 
βυθοκόρησης. 

Οικονομικές απώλειες, 
καθυστερήσεις/δυσκολίες 

εργασιών 

Εποχικότητα εργασιών; 
Διατάραξη εργασιών; 

Οικονομικές απώλειες, 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον 

47 
Μείωση του αριθμού 
των ψυχρών ημερών 

Βελτιωμένες συνθήκες 
εργασίας για το προσωπικό 
(λειτουργία και συντήρηση 
λιμενικών υποδομών). 

Ευκαιρία καθώς βελτιώνονται οι 
συνθήκες εργασίας 

Οικονομικό όφελος Υποδομές;  

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

48 
Αύξηση της 
θερμοκρασίας της 
θάλασσας 

Αύξηση τουρισμού. Ευκαιρείς για οικονομικά κέρδη Οικονομικό όφελος Τουρισμός 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

49 
Αύξηση της μέσης 
θερινής 
θερμοκρασίας 

Αύξηση της μεταφορικής 
ζήτησης (αυξημένος 
τουρισμός) 

Αύξηση μεταφορικού έργου 
(ευκαιρία) με πιθανή ταυτόχρονη 

αύξηση των αναγκών για νέες 
υποδομές (απειλή) 

Αύξηση τουρισμού; 
Ζήτηση υποδομών 

Υποδομές; Τουρισμός 

50 
Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας 

Αυξημένη ζήτηση για 
κλιματισμό (ψύξη) στα 

Αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και καυσίμων 

Ζήτηση ενέργειας Ενέργεια; Υποδομές; 
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πλοία και στις λιμενικές 
υποδομές 

51 
Αύξηση μέσης 
χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Λιγότερες ανάγκες για 
θέρμανση (στα πλοία και 
στις λιμενικές υποδομές)  
κατά την χειμερινή περίοδο 

Μείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και 

καυσίμων 

Εργασίες τον χειμώνα; 
Μειωμένη ζήτηση 

ενέργειας 
Ενέργεια; Υποδομές; 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

52 

Αύξηση συχνότητας 
εμφάνισης και στην 
ένταση των 
καταιγίδων  

Αυξημένοι κεραυνοί 
Αυξημένη διαταραχή στη 

λιμενική λειτουργία 
Διατάραξη μεταφορών; 
Οικονομικές απώλειες, 

Υποδομές; Τουρισμός 

 

 

 

10.3 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 2’’ Βαθμολόγηση και κοινωνική ευπάθεια 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Ζημιές από 
παράκτια 
διάβρωση 

3,4,6,21,22, 
23,24, 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα- 
Οικοσυστήματα; 

Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 

ζημιές σε 
ιδιοκτησίες και 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 

διαδεδομένη 
διαταραχή της 

Σημαντική 
διατάραξη της 

κοινωνικής 
ζωής, σε 

ΝΑΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
89 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Υποδομές; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

υποδομές με 
μεγάλες χρηματο-

οικονομικές 
απώλειες και 

μεγάλο κόστος 
αποκατάστασης 

 (3) 

λειτουργίας ή 
των υπηρεσιών 

του 
οικοσυστήματος 

(3) 

πολλές 
περιπτώσεις 
και απώλειες 
ανθρώπινων 

ζωών 
(2) 

Ζημιές από 
πλημμύρες 

1,2,9,10,11, 
14,15,20,21, 
23,24,25 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα; 
Υποδομές; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά; 
Υγεία 

Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 

ζημιές σε 
ιδιοκτησίες και 
υποδομές με 

μεγάλες χρηματο-
οικονομικές 

απώλειες και 
μεγάλο κόστος 

αποκατάστασης 
(3) 

Σημαντικές / 
μεσοπρόθεσμες 

συνέπειες για 
είδη / 

οικότοπους. 
Μεσοπρόθεσμη ή 
μέτρια απώλεια 

ποιότητας / 
κατάστασης των 
τόπων εθνικής 

σημασίας. 
Υποβάθμιση της 

ποιότητας 
εδάφους / νερού 

/ αέρα σε 
περιφερειακό 

επίπεδο. 
Μεσοπρόθεσμη ή 
σε περιφερειακό 

Σημαντική 
διατάραξη της 

κοινωνικής 
ζωής, σε 
πολλές 

περιπτώσεις 
και απώλειες 
ανθρώπινων 

ζωών 
(3) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
89 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

επίπεδο απώλεια 
/ μείωση των 
υπηρεσιών 

οικοσυστήματος. 
 (2) 

          

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

4,5,7,8,9,13,22 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα 

Διαδεδομένες ζημίες 
στην ιδιοκτησία και 

την υποδομή. 
Επίδραση στην 
περιφερειακή 

οικονομία. 
Συνέπειες στις 

λειτουργίες και στην 
παροχή υπηρεσιών 

για την εκκίνηση 
σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης. 
Μικρή διακοπή των 

εθνικών μεταφορικών 
συνδέσεων. 

Μέτριες 
διατομεακές 

συνέπειες. (2) 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 

διαδεδομένη 
διαταραχή της 
λειτουργίας ή 

των υπηρεσιών 
του 

οικοσυστήματος 
(3) 

Σημαντικοί 
αριθμοί 

επηρεάζονται. 
Συνέπειες για 

την 
επιβάρυνση 
της υγείας. 

(2) 

ΟΧΙ (όλος 
ο πληθυ-

σμός) 

Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

78 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Επιπτώσεις 
στις Υποδομές 
και στο 
Δομημένο 
περιβάλλον-
πολιτιστική 
κληρονομιά; 
Τουρισμό 

7,12,13,14,15 
16,17,18,20 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα- 
Οικοσυστήματα 

Τοπικές ζημιές στην 
ιδιοκτησία και τις 

υποδομές 
(1) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας 

εδάφους / νερού 
/ αέρα σε τοπικό 

επίπεδο 
(1) 

Επηρεασμός 
κοινωνικής 
ζωής μέσω 

επηρεασμού 
υποδομών σε 

επίπεδο 
εξαρτώμενο 

από το 
μέγεθος της 
συνέπειας 

(2) 

ΟΧΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
45 

Επιπτώσεις 
στη Δημόσια 
Υγεία 

1,5,12,13 Υγεία 

Επίδραση στην 
περιφερειακή 

οικονομία 
(2) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας 

εδάφους / νερού 
/ αέρα σε 

περιφερειακό 
επίπεδο 

(2) 

Συνέπειες για 
την 

επιβάρυνση 
της υγείας 

(2) 

ΝΑΙ 
Μέση 

(2) 
Μέση 

(2) 
30 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Ζημιές και 
διατάραξη 

στη 
λειτουργία 
του λιμένα 
(ζημιές από 
πλημμύρες) 

29,30,31,32,37 
44, 

Υδατικοί Πόροι-
Πλημμύρες; 
Παράκτιες Ζώνες; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 
Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα;  

3 2 3 Ν 3 3 & 2 89 & 59 

Ζημιές σε 
κρίσιμες 

υποδομές του 
λιμένα 

28,30,32,34,38, 
44, 

Υδατικοί Πόροι-
Πλημμύρες; 
Παράκτιες Ζώνες;  
Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά; 

3 2 & 1 3 Ν 3 & 2 3 
89 & 59 

& 35 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 
   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Λοιπές 
Επιπτώσεις 
στις 
Υποδομές, και 
στη 
λειτουργία 
του λιμένα, 
στον 
Τουρισμό και 
Αλιεία  

21, 26, 31, 35, 
36, 39, 42, 45, 
46, 49, 50,  

Τουρισμός, 
Ενέργεια, Δομημένο 

Περιβάλλον, 
Υδατικοί Πόροι & 

Πλημμύρες; Αλιεία 

2 & 1 2 & 1 3 & 2 & 1 Ο 
3 & 2 & 

1 
2 & 1 37÷4 

Επιπτώσεις 
στη Δημόσια 
Υγεία 

40, 41, 43 Υγεία 2 2 2 Ν 2 & 1 1 15 & 7 
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10.4 Χάρτες Απεικόνισης και Πίνακες Υπολογισμού του Δείκτη τρωτότητας (CVI) της Περιφέρειας Αττικής 



11.4 Χάρτες Απεικόνισης και Πίνακες Υπολογισμού του Δείκτη τρωτότητας (CVI) της 

Περιφέρειας Αττικής 
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Π.27

Ν. ΠΟΡΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)
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Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,
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info@adens.grM
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ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/2.000.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΩΝ
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Π.1
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6
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9

8
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RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.1
1/50.000 0

(Π1)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 5 4 5 4 1 4 4

1 3 4 3 4 3 4 3 3

3 4 5 4 5 2 3 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 3 4 3 3 3 3

Π1 - RCP 4.5

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π1 - RCP 8.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 5 4 5 4 1 4 4

1 3 4 3 4 3 4 3 3

3 4 5 4 5 2 3 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 4 4 4 4 3 3 3 4 VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)
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ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.2
1/50.000 0

(Π2)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

9 10 11 12 13

4 1 4 1 1

3 3 3 4 4

4 3 2 3 2

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

Π2 - RCP 4.5

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π2 - RCP 8.5
9 10 11 12 13

4 1 4 1 1

3 3 3 4 4

4 3 2 3 2

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

4 3 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.3
1/50.000 0

(Π3)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

13 14 15 16

1 1 1 5

4 3 4 4

2 4 2 5

1 1 1 1

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 4

Π3 - RCP 4.5

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π3 - RCP 8.5
13 14 15 16

1 1 1 5

4 3 4 4

2 4 2 5

1 1 1 1

5 5 5 5

3 3 3 3

3 3 3 4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.4

16

17

18

19

B

RCP 8.5
RCP 4.5

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.4
1/50.000 0

(Π4)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π4 - RCP 4.5
16 17 18 19

5 4 3 2

4 4 4 4

5 4 3 3

1 1 1 1

5 5 5 5

2 2 2 2

4 3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π4 - RCP 8.5
16 17 18 19

5 4 3 2

4 4 4 4

5 4 3 3

1 1 1 1

5 5 5 5

3 3 3 3

4 4 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.5

19

20

21

22

23

24

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.5
1/50.000 0

(Π5)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π5 - RCP 4.5
19 20 21 22 23 24

2 4 2 4 4 2

4 3 3 4 3 3

3 4 3 4 3 3

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π5 - RCP 8.5
19 20 21 22 23 24

2 4 2 4 4 2

4 3 3 4 3 3

3 4 3 4 3 3

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

3 4 3 4 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.6

24

25

26

27

28

29

30

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.6
1/50.000 0

(Π6)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π6 - RCP 4.5
24 25 26 27 28 29

2 4 1 1 1 1 1

3 3 3 3 4 3 3

3 4 3 2 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 2 3 2 3

30

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π6 - RCP 8.5
24 25 26 27 28 29 30

2 4 1 1 1 1 1

3 3 3 3 4 3 3

3 4 3 2 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3

3 4 3 2 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.7

30

31

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.7
1/50.000 0

(Π7)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π7 - RCP 4.5
30 31

1 4

3 3

3 1

1 1

5 5

2 2

3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π7 - RCP 8.5
30 31

1 4

3 3

3 1

1 1

5 5

3 3

3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.8

32

33

34

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

OLYMPIC
MARINE

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.8
1/50.000 0

(Π8)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π8 - RCP 4.5
32 33 34

2 1 1

3 3 3

3 3 2

1 1 1

5 5 5

2 5 4

3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

32 33 34

2 1 1

3 3 3

3 3 2

1 1 1

5 5 5

3 5 5

3 3 3

Π8 - RCP 8.5

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.9

34
35

36

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.9
1/50.000 0

(Π9)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π9 - RCP 4.5
34 35 36

1 2 1

3 4 3

2 3 2

1 1 1

5 5 5

4 4 4

3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π9 - RCP 8.5
34 35 36

1 2 1

3 4 3

2 3 2

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.10

36

37

38

39

40

41

42

43

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.10
1/50.000 0

(Π10)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π10 - RCP 4.5
36 37 38 39 40 41 42 43

1 3 4 4 1 5 1 4

3 4 4 3 3 3 3 4

2 3 4 3 2 4 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 3 4 3 4

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π10 - RCP 8.5
36 37 38 39 40 41 42 43

1 3 4 4 1 5 1 4

3 4 4 3 3 3 3 4

2 3 4 3 2 4 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 3 4 3 4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



43

44

45

46

47

48

49

50

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΙΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ
ΦΛΟΙΣΒΟΥΜΑΡΙΝΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ
ΖΕΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.11
1/50.000 0

(Π11)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π11 - RCP 4.5
44 45 46 47 48 49 50

4 4 3 5 4 3 2

4 3 3 3 3 3 3

3 1 4 1 4 1 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

4 3 4 3 4 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π11 - RCP 8.5
44 45 46 47 48 49 50

4 4 3 5 4 3 2

4 3 3 3 3 3 3

3 1 4 1 4 1 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

4 3 4 3 4 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



50

51

52

53

53
53

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.12
1/50.000 0

(Π12)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π12 - RCP 4.5
50 51 52

2 5 1 5

3 3 3 3

3 1 1 1

1 1 1 1

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 2 3

53

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π12 - RCP 8.5
50 51 52 53

2 5 1 5

3 3 3 3

3 1 1 1

1 1 1 1

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.13
53

54

55

56

56

57

58

59

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.13
1/50.000 0

(Π13)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π13 - RCP 4.5
53 54 55 56 57 58 59

5 1 4 1 1 4 4

3 3 3 3 3 3 3

1 1 3 2 2 4 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

3 2 4 3 3 4 4

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π13 - RCP 8.5
53 54 55 56 57 58 59

5 1 4 1 1 4 4

3 3 3 3 4 3 3

1 1 3 2 3 4 3

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

3 3 4 3 4 4 4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.14

59

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.14
1/50.000 0

(Π14)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π14 - RCP 4.5
59

4

3

3

1

5

4

4

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π14 - RCP 8.5
59

4

3

3

1

5

5

4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.15

60

61

62

63

64
B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.15
1/50.000 0

(Π15)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π15 - RCP 4.5
60 61 62 63 64

1 4 1 5 1

4 4 3 2 3

3 4 1 4 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

3 3 2 3 2

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π15 - RCP 8.5
60 61 62 63 64

1 4 1 5 1

4 4 3 2 3

3 4 1 4 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 4 3 4 3VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Π.16

64

65

66

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.16
1/50.000 0

(Π16)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π16 - RCP 4.5
64 65 66

1 1 1

3 3 3

1 3 1

1 1 1

5 5 5

2 2 2

2 3 2

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π16 - RCP 8.5
64 65 66

1 1 1

3 3 3

1 3 1

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



70

71

72

73

73
73

74

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.17
1/50.000 0

(Π17)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π17 - RCP 4.5
70 71 72 73 74

1 1 1 2 3

3 3 3 4 4

3 3 2 3 4

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

3 3 3 3 4

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π17 - RCP 8.5
70 71 72 73 74

1 1 1 2 3

3 3 3 4 4

3 3 2 3 4

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



67

68

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.18
1/50.000 0

(Π18)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π18 - RCP 4.5
67 68

1 3

3 4

1 3

1 1

5 5

4 4

2 4

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π18 - RCP 8.5
67 68

1 3

3 4

1 3

1 1

5 5

5 5

3 4

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



68

69 75

75

76

77

78

79

80

81
82

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.19
1/50.000 0

(Π19)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π19 - RCP 4.5
68 69 75 76 77 78 79 80 81 82

3 1 1 1 1 1 5 5 1 1

4 3 3 3 3 3 4 4 3 3

3 1 1 3 2 3 5 4 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 2 3 3 3 3 4 4 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π19 - RCP 8.5

68 69 75 76 77 78 79 80 81 82

3 1 1 1 1 1 5 5 1 1

4 3 3 3 3 3 4 4 3 3

3 1 1 3 2 3 5 4 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 2 3 3 3 3 4 4 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



82

82

82

B
RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.20
1/50.000 0

(Π20)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π20 - RCP 4.5
82

1

3

3

1

5

4

3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π20 - RCP 8.5
82

1

3

3

1

5

5

3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



85

85

86B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.21
1/50.000 0

(Π21)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π21 - RCP 4.5
85 86

1 1

3 3

1 3

1 1

5 5

4 4

2 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π21 - RCP 8.5
85 86

1 1

3 3

1 3

1 1

5 5

5 5

3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



83

83

84

85

86

87

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.22
1/50.000 0

(Π22)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π22 - RCP 4.5
83 84 85 86 87

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

1 3 1 3 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

2 3 2 3 2

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π22 - RCP 8.5
83 84 85 86 87

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

1 3 1 3 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



83

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.23
1/50.000 0

(Π23)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π23 - RCP 4.5
83

1

3

1

1

5

4

2

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π23 - RCP 8.5
83

1

3

1

1

5

5

3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



89

90

91
92

88

88

88

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.24
1/50.000 0

(Π24)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π24 - RCP 4.5
88 89 90 91 92

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

3 1 3 2 3

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π24 - RCP 8.5
88 89 90 91 92

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

3 1 3 2 3

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



95

94

96

97

98

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.25
1/50.000 0

(Π25)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π25 - RCP 4.5
94 95 96 97 98

1 2 1 1 1

3 3 3 3 3

3 1 3 1 2

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

3 3 3 2 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π25 - RCP 8.5
94 95 96 97 98

1 2 1 1 1

3 3 3 3 3

3 1 3 1 2

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



94

98

99

99

93
10

0
100

10
1

102

10
2

10
3

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.26
1/50.000 0

(Π26)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π26 - RCP 4.5
93 94 98 99 100 101 102 103

2 1 1 1 4 2 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 2 2 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 4 3 3 3
VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH

1 2 3
4

5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π26 - RCP 8.5
93 94 98 99 100 101 102 103

2 1 1 1 4 2 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 2 2 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 4 3 3 3



104

105

106
107

108

109

110
111

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.27
1/50.000 0

(Π27)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π27 - RCP 4.5
104 105 106 107 108 109 110 111

1 1 1 1 2 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 2 3 1 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π27 - RCP 8.5
105 106107 108 109 110 111

1 1 1 1 2 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 2 3 1 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3

104

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



11
3

112

114

118

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.28
1/50.000 0

(Π28)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π28 - RCP 4.5
112 113 114 118

1 1 3 1

3 3 4 3

3 2 3 1

3 3 3 3

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 4 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π28 - RCP 8.5
112 113 114 118

1 1 3 1

3 3 4 3

3 2 3 1

3 3 3 3

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 4 3
VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH

1 2 3
4

5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



11
4

11
5

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.29
1/50.000 0

(Π29)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π29 - RCP 4.5
114 115

3 1

4 3

3 1

3 3

5 5

5 5

4 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π29 - RCP 8.5
114 115

3 1

4 3

3 1

3 3

5 5

5 5

4 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



11
5

116

117
118

11
8

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.30
1/50.000 0

(Π30)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π30 - RCP 4.5
115 116 117 118

1 1 1 1

3 4 3 3

1 2 4 1

3 3 3 3

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 4 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π30 - RCP 8.5
115 116 117 118

1 1 1 1

3 4 3 3

1 2 4 1

3 3 3 3

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 4 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



11
8

118

118

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.31
1/50.000 0

(Π31)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π31 - RCP 4.5
118

1

3

1

3

5

5

3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π31 - PRC 8.5
118

1

3

1

3

5

5

3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



11
9

12
0

121

122

123

124 125

B

RCP 8.5

RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.32
1/50.000 0

(Π32)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π32 - RCP 4.5
119 120 121 122 123 124 125

3 4 1 2 1 3 1

4 3 3 3 3 3 3

3 4 2 3 2 4 2

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

4 5 6 7 8 9 10

4 4 3 3 3 4 3

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π32 - RCP 8.5
119 120 121 122 123 124 125

3 4 1 2 1 3 1

4 3 3 3 3 3 3

3 4 2 3 2 4 2

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 3 4 3

VERY LOW LOW MODERATE HIGH VERY HIGH
1 2 3

4
5

PHYSICAL VULNERABILITY
CLASSES

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



12
5

126

12
6

127

119

11
9

B

RCP 8.5
RCP 4.5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΚΤΗΣ (CVI)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ  326  & ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑ  32  -   152  33    ΑΘΗΝΑ

Τ η λ .   2 1 0  7 2  9 5  7 6 1   F a x .   2 1 0  7 2  4 3  3 5 8

e - m a i l :  t r i t o n @ t r i t o n s a . g r  h t t p : / / w w w . t r i t o n s a . g r

Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  I

M  H  X  A  N  I  K  O  I

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΡΟΠ:

Γ.Μ./Κ.Β.

Γ.Γ.

Ν.Π.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ:ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

06/2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ)

«ADVANCED ENVIRONMENTAL
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα,

Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email:

info@adens.grM

K2.33
1/50.000 0

(Π33)

ΠΕΡΙΟΧΗ

CVI

 ΕΠΑΚΤΙΑ ΚΛΙΣΗ (%)

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (m)

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (m)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (m/yr)
(ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΠΡΟΕΛΑΣΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (mm/yr)

Π33 - RCP 4.5
119 125 126 127

3 1 2 1

4 3 3 3
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ΠΙΚΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

  

Συντομογραφία Επεξήγηση 

ΠεΣΠΚΑ Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΣΠΚΑ Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΜΕΚΑ Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 

CCRA Εκτίμηση Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Risk Assessment) 

IPCC 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος  

(Intergovernmental Panel on Climate Change) 

ICZM  
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης 

(Integrated Coastal Zone Management) 

UNEP 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών  

(United Nations Environment Programme) 

GCM Mοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας (Global Circulation Models) 

RCM Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα (Regional Climate Models) 

RCP Kλιματικά Σενάρια Εκπομπών Αερίων (Representative Concentration Pathways) 

CCRA 
Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής Ηνωμένου Βασιλείου 

 (UK Climate Change Risk Assessment: Government Report) 

MAP Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (Mediterranean Action Plan) 

UNFCCC 
Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(United Nations Framework  Convention on Climate Change) 

ECCP 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή 

(European Climate Change Program) 

MPI-ESM-MR 
Μοντέλο Γήινου Συστήματος Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ Μικτής Ανάλυσης 

(Max Plank Institute Earth System Mondel Mixed Resolution) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις  

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 

(Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 
μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 
διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 
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• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 
αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέου του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα ‘‘Παράκτιες Ζώνες : Ακτές & Λιμένες’’ είναι μία από τις 10 τομεακές 

εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της παρούσας καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

‘‘Παράκτιες Ζώνες’’ (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής στον Τομέα των Παράκτιων Ζωνών με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες 

ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ 

Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για 

την πρόβλεψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate 

Change Risk Assessment (CCRA, 2012) του Ηνωμένου Βασιλείου με προσαρμογές και περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση 

προσαρμοστικής ικανότητας του Τομέα, τη χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του 

μεγέθους των κινδύνων. 

Ο εξεταζόμενος Τομέας των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας αναλύεται υπό την έννοια, ότι συνιστά ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό για τον άνθρωπο πόρο (ακτές, λιμένες) το οποίο φιλοξενεί πολλές από τις 

δραστηριότητες της κοινωνικο-οικονομικής ζωής του (υποδομές, τουρισμός) οι οποίες αναμένεται να 

επηρεαστούν σημαντικά από την μεταβολή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  

 

1.1. Δομή παρούσας Έκθεσης 

Η δομή της παρούσας Έκθεσης για τον Τομέα των Παράκτιων Ζωνών (ακτές, λιμένες) έχει ως ακολούθως: 

• Κεφάλαιο 1: παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου, η επισκόπηση και η 

αξιολόγηση της σπουδαιότητας του εξεταζόμενου Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, το πλαίσιο 

των κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων της Διοίκησης για τον Τομέα και τέλος, οι αρμόδιες 

αρχές και οι αρμοδιότητες τους. 

• Κεφάλαιο 2: παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην προσέγγιση ποιοτικής 

εκτίμησης και ποσοτικού προσδιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υπό 

έλεγχο Τομέα. 

• Κεφάλαιο 3: παρατίθενται η ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων. Αρχικά εντοπίζονται οι 

κλιματικές μεταβολές βάσει των οποίων καταγράφονται όλες οι επιπτώσεις στον εξεταζόμενο 
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Τομέα (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Από αυτές επιλέγονται κατόπιν βαθμολόγησης οι 

επιπτώσεις  μεγαλύτερης προτεραιότητας που συνθέτουν τον κατάλογο "Κατηγορίας 2", για τις 

οποίες ακολουθεί αναλυτική ποιοτική αξιολόγηση. 

• Κεφάλαιο 4: περιλαμβάνει την εξέταση ενός ή περισσότερων δεικτών, που σχετίζονται με 

συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

Επιπρόσθετα γίνεται εκτίμηση του τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου, καθώς και του τρόπου 

με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με τις κλιματικές μεταβλητές. Ανάπτυξη συναρτήσεων 

συσχετισμού και προβολής (συναρτήσεις απόκρισης) που θα συνδυαστούν με τα κλιματικά 

μοντέλα για να εξετάσουν τις συνέπειες κάτω από διαφορετικά σενάρια εκπομπών και 

διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

• Κεφάλαιο 5: παρουσιάζεται η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής σε 

δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους εξέτασης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία. Η ποσοτικοποίηση 

γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων (δείκτες) και πρόβλεψης της μελλοντικής τιμής τους 

στο μέλλον. 

• Κεφάλαιο 6: συνεκτιμώνται οι επιδράσεις των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών στις 

εκτιμημένες επιπτώσεις. Αρκετοί από τους μελλοντικούς κινδύνους επηρεάζονται από ένα ευρύ 

φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο 

επηρεασμός αυτός παρουσιάζεται και συνεκτιμάται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. 

• Κεφάλαιο 7: γίνεται μία προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των εκτιμημένων επιπτώσεων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων 

Τομέων. Η χρηματική αυτή αποτίμηση αποτυπώνει την επίδραση των συγκεκριμένων κινδύνων 

στην ανθρώπινη ευημερία.  

• Κεφάλαιο 8: παρουσιάζονται τα δεδομένα που καθορίζουν την ικανότητα προσαρμογής του 

Τομέα.  

• Κεφάλαιο 9: περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις 

προτεινόμενες δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής.  

• Κεφάλαιο 10: δίδεται η επιλεγμένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

• Κεφάλαιο 11: περιλαμβάνει τα Προσαρτήματα (Πίνακες και Εικόνες) της ανάλυσης. 
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1.2. Επισκόπηση του Τομέα 

1.2.1. Ανάλυση των χαρακτηριστικών τομέα 

1.1.1.1. Ορισμοί 

1.2.1.1.1. Παράκτια ζώνη:  

Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράκτια ζώνη αναφέρεται το: «τμήμα, των 

παράκτιων ή θαλάσσιων υδάτων, ή λιμνοθάλασσα, με συγκεκριμένη γεωγραφική οριοθέτηση και που 

συνίσταται σε ομοιογενές υδροδυναμικό σύστημα ή σειρά τέτοιων συστημάτων» (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
2003) και πιο πρόσφατα η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος την ορίζει ως τη 

«γεωγραφική περιοχή που διαχωρίζει τη ξηρά από τη θάλασσα, και αποτελεί το πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ 

υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας, βιόσφαιρας και ατμόσφαιρας» (IPCC, 2014). 

Στην ελληνική νομοθεσία (νόμος Νόμος 3937/2011 για την βιοποικιλότητα) αναφέρονται τα εξής: «Η 

παράκτια ζώνη αποτελείται από χερσαία και υδάτινα τμήματα, εκατέρωθεν της ακτογραμμής στα οποία η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων 

οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν 

και αλληλοεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες. Η 

παράκτια ζώνη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φυσικούς σχηματισμούς ή μικρά νησιά στο σύνολό τους» και 
επιπλέον ως   
«Κρίσιμη παράκτια ζώνη: Το τμήμα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άμεση μεταξύ τους σχέση 

και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα αυτής. Περιλαμβάνονται ιδίως γεωμορφολογικοί 

σχηματισμοί, εκτάσεις που αποτελούνται από υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη μεταφορά του 

ανέμου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για 

ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.» (Pavlopoulos, 2010). 

Από περιβαλλοντικής άποψης ως παράκτια ζώνη (coastal zone) ονομάζεται η θαλάσσια ζώνη αμέσως μετά 

την ακτή. Το εσωτερικό της όριο είναι η ακτογραμμή, ενώ το εξωτερικό της φθάνει ως την ισοβαθή στην 

οποία γίνεται αισθητή η επίδραση των κυμάτων. Η παράκτια ζώνη διακρίνεται στην επάκτια ζώνη (inshore 

zone) και στην προάκτια ζώνη (foreshore zone). Το μεταξύ τους όριο τοποθετείται στη γραμμή της 

κατώτατης ρηχίας (mean lower low water line). Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει τη βαθύτερη ζώνη πριν τη 

θραύση, τη ζώνη θραύσης (breaker zone) και τη ζώνη μετά τη θραύση (after-breaker zone). 

Συνεπώς, η παράκτια ζώνη είναι η θαλάσσια και χερσαία λωρίδα εκατέρωθεν της ακτογραμμής η οποία 

φιλοξενεί πληθώρα οικοσυστημάτων και έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο. 

1.2.1.1.2. Ακτή:  

Ως ακτή (coast) ορίζεται η ζώνη που βρίσκεται πάνω από την Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜΣΘ) και η οποία 
αλληλοεπιδρά άμεσα με την θάλασσα. Το εξωτερικό της όριο προς τη θάλασσα είναι η ακτογραμμή, ενώ το 
εσωτερικό προς τη ξηρά είναι το ανώτερο σημείο της ζώνης απόθεσης των ιζημάτων. Από γεωλογικής 
σκοπιάς χωροθετείται ανάμεσα στα ηπειρωτικά τμήματα και τη θάλασσα ή άλλο υδάτινο όγκο (λίμνη, 
ποτάμι κλπ.) η οποία όμως διαρκώς μεταβάλλεται εξαιτίας της δράσης του κυματισμού και της παλίρροιας. 

1.2.1.1.3. Ακτογραμμή:  

Η ακτογραμμή (shore line) είναι η τομή της θαλάσσιας επιφάνειας με τη ξηρά η οποία είναι 
μεταβαλλόμενη χωρο-χρονικά εξαιτίας του κυματισμού, της παλίρροιας και της μορφολογίας της 
παράκτιας περιοχής. Στην ακτογραμμή συναντώνται τα τρία κύρια φυσικά στοιχειά, ο αέρας, το νερό και η 
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γη, και δεν είναι στατική αλλά δυναμική καθώς η θέση της αλλάζει τόσο χρονικά (βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα) όσο και χωρικά (αύξηση ή μείωση). Συγκεκριμένα, μια παραλία εξελίσσεται 
βραχυπρόθεσμα (ώρες έως μήνες) εξαιτίας κυρίως υψηλών κυματισμών, οι οποίοι δύναται να 
μεταβάλλουν τη θέση της (εποχιακό προφίλ). Μακροπρόθεσμα (χρόνια έως δεκαετίες και εκατονταετίες) 
μια παραλία εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις μεταβολές της μέσης στάθμης της θάλασσας (ΜΣΘ) και 
στο ισοζύγιο εισροής - απομάκρυνση; ιζήματος από την παράκτια κυψέλη στην οποία αυτή βρίσκεται και 
μπορεί να παραμένει σταθερή, να προσχώνεται ή να διαβρώνεται. Χωρικά η ακτογραμμή μπορεί να 
μεταβάλλεται εις βάρος της ενδοχώρας (μείωση) τότε η ακτογραμμή διαβρώνεται (erosion), ενώ όταν 
μεταβάλλεται εις βάρος του θαλάσσιου χώρου (αύξηση) τότε η ακτογραμμή προσχώνεται (accretion) 
(Boak, et al., 2005). 

1.2.1.1.4. Παραλίες:  

Παραλίες ονομάζουμε γεωλογικούς σχηματισμούς που αποτελούνται από μη συνεκτικά πετρώματα (άμμο 
ή βότσαλα) τα οποία είναι ελεύθερα να κινηθούν, σε συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, κατά μήκος και κατά 
πλάτος μιας ζώνης ξηράς και θάλασσας (συναντάται επίσης και σε μεγάλες λίμνες και ποτάμια). Οι 
παραλίες κατά κανόνα έχουν ήπια κλίση, ενώ χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα είναι ότι χωρικά 
παραμένουν σχετικά σταθερές σε βάθος χρόνου και έχουν την ικανότητα να απορροφούν την κυματική 
ενέργεια, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως «προφυλακτήρας» για την παράκτια ζώνη. Συγχρόνως 
αποτελούν βιότοπους υψηλής σημασίας, χρησιμοποιούνται ως χώρος αναψυχής και αποφέρουν 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.   
Η μορφολογία της εξαρτάται από φυσικές διεργασίες καθώς δέχεται υλικό (ίζημα) από τα ποτάμια, τη 
θάλασσα και την ατμόσφαιρα. 

 

1.1.1.2. Τύπος ακτών 

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης για την βοήθεια στην ταξινόμηση των ακτών της Περιφέρειας Αττικής 

χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η προσέγγιση του προγράμματος “EUROSION: Living with coastal 

erosion in Europe” (2004) (EUROSION, 2004) το οποίο χρησιμοποιεί μια αναθεωρημένη μορφή παράκτιας 

τυπολογίας με βάση το υλικό, το μήκος και την προέλευση των ακτών και των παραλιακών σχηματισμών. 

Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα οι ακτές ταξινομούνται στους παρακάτω τέσσερις (4) βασικούς τύπους 

(Χάρτης 1-1):  
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Χάρτης 1-1 Ταξινόμηση ακτών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το πρόγραμμα “EUROSION 2004: α) 
με ερυθρό χρώμα οι βραχώδεις ακτές ή/και κρημνοί από σκληρό πέτρωμα, β) με καστανό χρώμα οι 
κρημνοί από μαλακό πέτρωμα με μικρές παραλίες (<200m), γ) με κίτρινο χρώμα οι ανεπτυγμένες 
παραλίες από μαλακά ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς δ) με μωβ μαλακά υποστρώματα 
από ποικίλα υλικά ε) με λευκό χρώμα οι λιμενικές περιοχές και με γκρι οι τεχνητές παραλίες. Τέλος με 
έντονο κίτρινο χρώμα σημειώνονται οι μη ταξινομημένες περιοχές (κυρίως στις νήσους της 
Περιφέρειας).  

 

Α) Βραχώδεις ακτές με ή χωρίς κρημνούς από σκληρό πέτρωμα (Διάγραμμα 1-1) (είδος Ια) που 

περιπτωσιακά συνοδεύονται από βραχώδη πλατφόρμα (επιπεδωμένη από τα κύματα βραχώδη 

επιφάνεια/wavecut platform (είδος Ιβ). Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι χαμηλού ρυθμού διάβρωσης.   
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Διάγραμμα 1-1 Κρημνοί από σκληρούς και μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς. 

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας 

Αττικής: Βαρνάβα, Αγιά Μαρίνα, Δικαστικά, Πόρτο Ράφτη, Παλαιάς Φώκαιας, Ανάβυσσος, Βάρκιζα, 

Βουλιαγμένη, Αιγάλεω, Πάχη, Πόρτο Γερμενό, Ανατολική Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα, Μέθανα, Πόρος, Νότιες 

Σπέτσες, Κύθηρα κ.ά. (βλέπε παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

 

 

Περιοχή Βαρνάβα Αττικής: Τριαδικο-Κρητιδικά 
μάρμαρα κατώτερης ενότητας Αττικής με ρηξιγενή μη 
διαβρωμένα πρανή. 

Περιοχή Πόρτο Ράφτη, ακρ. Μαυρονόρι: 
Ανωκρητιδικοί πτυχωμένοι ασβεστόλιθοι ανώτερης 
τεκτονικής ενότητας με κατακόρυφα μη διαβρωμένα 
πρανή 

 

 

Περιοχή Παλαιάς Φώκαιας, ακρ.Καταφύγι: Ιουρασικά 
μάρμαρα Κερατοβουνίου Ζώνης Κερατέας (κατώτερη 
ενότητα). 

Περιοχή Πόρτο Γερμενό, ακρ.Πούντα: Τριαδικο-
Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Πελαγονικής. 

Β) Κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς (Διάγραμμα 1-1) που συχνά 

εμπεριέχουν και μικρές (<200m) παραλίες κλειστής κυκλοφορίας (pocket beaches).  
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Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας : 

Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού, Αγ.Ανδρέου, Αρτέμιδας, Βούλας, Σαρωνίδας, Λαγονησίου,  Πειραιά, Νέας 

Περάμου, Β. και Δ. Αίγινας, Β.Μέθανα, Β. Αγκίστρι, Α.Αργολίδα, ΒΑ.Σπέτσες, ΒΔ. Κύθηρα κ.ά. (βλέπε 

παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

  

Περιοχή Παντένα Πυγαδάκια Χαλκουτσίου, δυτικά της εκβολής του π.Ασωπού: Ενότητα Κροκαλοπαγών 
Μαρκοπούλου – Ωρωπού (M.co): εναλλαγές κροκαλοπαγών μικρής έως μεγάλης συνεκτικότητας, με καστανέρυθρες αργίλους, 
πηλούς και ψαμμίτες που σχηματίζουν απότομα και διαβρωμένα πρανή. 

  

Περιοχή Μετέωρα-φανός-Ταξιάρχης, ανατολικά της 
Σκάλας Ωρωπού: Ενότητα Μαργών και Μαργαϊκών 
Ασβεστολίθων (M.mk): τα κατώτερα μέλη αποτελούνται 
από τις λεπτοπλακώδεις, κερματισμένες σκληρές μάργες 
του Συκάμινου, που προς τα πάνω μεταβαίνουν σε 
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τραβερτίνες που 
σχηματίζουν απότομα και διαβρωμένα πρανή 

Περιοχή Όρμος Αγ.Ανδρέου: χερσογενείς ποικίλης σύστασης 
αποθέσεις (άμμοι, πηλίτς, κροκαλοπαγή) Πλειστοκαίνου που 
σχηματίζουν απότομα, διαβρωμένα στη βάση πρανή 

  

Περιοχή Αρτέμιδας: Θαλάσσιοι παράκτιοι σχηματισμοί του 
ανωτέρου Πλειοκαίνου που σχηματίζουν απότομα 
διαβρωμένα πρανή και τοπικά εγκυβωτισμένες παραλίες 

Περιοχή Βούλας: Σχηματισμοί του Πλειο-πλειστοκαίνου που 
σχηματίζουν απότομα διαβρωμένα πρανή με μικρές 
παραλίες στον πόδα τους 
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Περιοχή Παναγιά Κάτω Σούνιο: οφιόλιθοι, μάρμαρα και 
σχιστόλιθοι Λαυρεωτικής που σχηματίζουν, διαβρωμένη 
δενταλωτή ακτή με εγκειβωτισμένες μικρές παραλίες 

Περιοχή Αγ.Μαρίνα Αίγινας: ηφαιστειοκλαστικές εκχύσεις 
Πλειοπλειστοκαίνου που σχηματίζουν, διαβρωμένη δενταλωτή 
ακτή με εγκειβωτισμένες μικρές παραλίες και αποθέσεις ποδός 

Γ) Ακτές μαλακών ιζημάτων του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς: Περιλαμβάνονται παράλιες 

ζώνες χαμηλού υψομέτρου είτε μικρού μήκους (200-1000m) που διαχωρίζονται από βραχώδη ακρωτήρια 

είτε εκτεταμένες παραλίες (>1km) ποικίλης κοκκομετρικής σύστασης καθώς και ακτογραμμές παράκτιων 

σχηματισμών θαλάσσιας απόθεσης (π.χ. barriers, spits) συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητά 

εμπλουτισμένων παραλιών. Οι ακτές αυτές είναι μέσης τρωτότητας και σε περίπτωση ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας υφίστανται έντονα φαινόμενα διάβρωσης.   

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας : 

Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού, Μαραθώνα, Παραλία Αρτέμιδας, Παραλία Αγ.Μαρίνας, Ανάβυσσος, 

Βάρκιζα, παλαιό Φάληρο, Αλεποχώρι, Ψάθα, Ψήφτα, Παλαιόπολη Κυθήρων, Αγ.Πελαγία κ.ά. (βλέπε 

παρακάτω πίνακα φωτογραφιών). 

  

Περιοχή Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού: Παραλία Μαραθώνα: 

  

Παραλία & Αλυκές Αρτέμιδας: άμμοι ακτών και μικρές 
θίνες του Ολοκαίνου 

Παραλία Αγίας Μαρίνας: 
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Περιοχή Νέα Πέραμος: Σύγχρονες και παλαιές 
προσχώσεις 

Περιοχή Αλεποχωρίου: Σύγχρονες άμμοι και κροκάλες 
ακτής 

  

Ακτή όρμος Βύδι έως Γαλατά: Σύγχρονες αποθέσεις 
ακτής 

Παραλία Παλαιόπολις Κυθήρων: Σύγχρονες αποθέσεις 
ακτής 

 

Δ) Δελταϊκές ακτές : Οι δελταϊκές ακτές χαρακτηρίζονται από απόθεση χαλαρών ιζημάτων σε χαμηλά 

υψόμετρα και είναι υψηλής τρωτότητας με μεγάλες μετατοπίσεις, ανάλογα με τη δυναμική ισορροπία 

διάβρωσης/απόθεσης. Η γεωφυσική εξέλιξή τους εξαρτάται από τις αλλαγές σε όλη τη λεκάνη απορροής 

κάθε μεγάλου υδρογραφικού δικτύου το οποίο εκβάλλει στο συγκεκριμένο δέλτα, που αυξομειώνουν τη 

στερεοπαροχή (όπως αυξομείωση βλάστησης, ερημοποίηση με αύξηση διάβρωσης, διαφοροποίηση 

ραγδαίων βροχοπτώσεων, δασικές πυρκαγιές κλπ).  

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακτές των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας : 

Εκβολές Ασωπού, λιμνοθάλασσα Ασωπού, υγροβιότοπος Βραυρώνα κ.ά. (βλέπε παρακάτω πίνακα 

φωτογραφιών). 

  

Εκβολές Ασωπού:  Λιμνοθάλασσα και παραλία Σκάλας Ωρωπού: 
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Υδροβιότοπος Βραυρώνας  

 

Σε κάθε κατηγορία ακτών μπορούν να διακριθούν επιμέρους κατηγορίες με βάση τον αναμενόμενο ρυθμό 

μεταβολής της στάθμης της θάλασσας και να κατηγοριοποιηθούν οι πιθανές περιπτώσεις αυξομείωσης της 

στερεοπαροχής από άλλους παράγοντες. Επίσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις σε 

υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων σε 

περιορισμό-υποβάθμιση ακτών). 

 

1.1.1.3. Λιμένες Περιφέρειας Αττικής  

Οι λιμένες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους εμπορικούς-ακτοπλοϊκούς λιμένες και τους τουριστικούς 

λιμένες.  

Οι κυριότεροι εμπορικοί λιμένες της Περιφέρεια Αττικής είναι οι εξής:  

• Κ1: Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα  

• Κ2: Αίγινα, Σπέτσες, Ύδρα.  

Οι κυριότεροι τουριστικοί λιμένες είναι οι εξής:  

• Άλιμος,  

• Μαρίνα Αθηνών,  

• Μαρίνα Φλοίσβου  

• Μαρίνα Αγίου Κοσμά,  

• Μαρίνα Ζέας,  

• Μαρίνα Βουλιαγμένης Olympic Marine. 

Οι ανωτέρων παρουσιάζονται σε εικόνες παρακάτω: 
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Λιμένας Πειραιά Λιμένας Ραφήνας 

 

 

Λιμένας Λαυρίου Λιμένας Ελευσίνας 

 

 

Αίγινα Σπέτσες 

 

 

Ύδρα Μαρίνα Αλίμου 
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Μαρίνα Αθηνών Μαρίνα Φλοίσβου 

 

 

Μαρίνα Αγίου Κοσμά Μαρίνα Ζέας 

 

 

Μαρίνα Βουλιαγμένης  

 

1.1.1.4. Λιμενικά Έργα Λιμένων 

 

Οι λιμένες περιλαμβάνουν μία ποικιλία λιμενικών έργων τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής: 

 α) εξωτερικά έργα με πρανή και  

β) εξωτερικά έργα προστασίας με κατακόρυφο μέτωπο. 

1.2.1.1.5. Εξωτερικά έργα με πρανή 

Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με 

λιθορριπές που διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική μορφή με πρανή. Η κεκλιμένη προς το πέλαγος 

παρειά συνιστά μηχανισμό απορρόφησης της ενέργειας των κυματισμών μέσω της θραύσης που προκαλεί, 
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πλεονεκτώντας ως  προς το κατακόρυφο μέτωπο που προκαλεί μόνιμο εξ ανακλάσεως κυματισμό. Άλλο 

βασικό πλεονέκτημα των εξωτερικών έργων από λιθορριπές έναντι των έργων με κατακόρυφο μέτωπο 

είναι η ευκαμψία μορφής που παρουσιάζουν: σε μερική αστοχία του έργου, η μορφή του μεταβάλλεται 

ομαλά από τις δυνάμεις του περιβάλλοντος και η επισκευή της διατομής είναι σχετικά εύκολη. Τα έργα με 

λιθορριπές πλεονεκτούν επίσης ως προς τη σχετική ευκολία θεμελιώσεώς τους. 

Σαν βασικό μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί ο μεγάλος όγκος υλικών που απαιτείται, λόγω των 

μεγάλων διαστάσεων του έργου η βάση του οποίου μπορεί εύκολα να φθάσει τα 100m. Η συνήθης 

διατομή με πρανή παρουσιάζει ύφαλο και έξαλο τμήμα. Η στέψη του έργου καθορίζεται από το ποσοστό 

υπερπήδησης των κυματισμών που δεχόμεθα προς την πλευρά της λιμενολεκάνης. 

Από άποψη μορφής της διατομής των έργων με πρανή μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους: 

(α) συμβατικής μορφής, όπου οι λιθορριπές τοποθετούνται σε επάλληλες στρώσεις που διαμορφώνουν και 

τη στέψη του έργου 

(β) με στηθαίο και πλάκα επικάλυψης για διαμόρφωση της στέψης 

(γ) σύνθετης μορφής, όπου συνυπάρχουν πρανή στην προσήνεμη πλευρά και κατακόρυφο μέτωπο στην 

υπήνεμη. Το τελευταίο μπορεί να διαμορφωθεί από προκατασκευασμένο μονολιθικό κιβώτιο (caisson) για 

να εξυπηρετήσει ανάγκες πρόσδεσης σκαφών στην υπήνεμη πλευρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1  Τύποι έργων προστασίας με 
πρανή (Πηγή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ,  Κωνσταντίνος Μέμος) 
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1.2.1.1.6. Εξωτερικά έργα προστασίας με κατακόρυφο μέτωπο 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία λιμενικών έργων προστασίας είναι με κατακόρυφο μέτωπο στην προσήνεμη 

πλευρά, Η βασική διαφορά υδροδυναμικής φύσεως από τα έργα με πρανή είναι πως οι κυματισμοί 

ανακλώνται στο μέτωπο ενώ στην περίπτωση του πρανούς θραύονται και απορροφάται η ενέργεια τους. Η 

ανάκλαση δημιουργεί, όπως είναι γνωστό, στάσιμο κυμάτισμά και υψηλές ταχύτητες εμπρός από το 

κατακόρυφο μέτωπο, με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο υποσκαφής του πόδα του έργου. 

Μία άλλη διαφορά από τα έργα με λιθορριπές είναι ότι εδώ παίρνουμε σοβαρότερα μέτρα για την ασφαλή 

θεμελίωση του έργου, επειδή τυχόν υποχώρησή του συνεπάγεται ζημιές που δεν επιδιορθώνονται τόσο 

εύκολα όσο στα έργα με πρανή. Ένας πρόσθετος λόγος είναι πως τα συμπαγή έργα λόγω του μειωμένου 

πλάτους και του αυξημένου φαινόμενου βάρους τους μεταφέρουν μεγαλύτερες τάσεις στο έδαφος 

θεμελιώσεως από τα πρίσματα λιθορριπών. 

Το κόστος του έργου με κατακόρυφο μέτωπο αυξάνει δυσανάλογα με το βάθος. Έτσι πολλές φορές 

προκρίνεται η λύση της  μεικτής διατομής, η οποία περιλαμβάνει πρίσμα λιθορριπών επάνω στο οποίο 

εδράζεται το έργο με κατακόρυφο μέτωπο. 

Η μόρφωση της διατομής με κατακόρυφο μέτωπο γίνεται συνήθως με ένα από τους παρακάτω τρόπους:   

1. Με προκατασκευασμένους ογκολίθους 

2. Με κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) 

3. Με πασσαλοσανίδες. 

 

Σχήμα 2  Απλή και μεικτή διατομή έργου κατακόρυφου μετώπου  
(Πηγή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,  Κωνσταντίνος Μέμος) 

 

1.2.1.1.7. Εσωτερικά έργα-Πλωτά 

Οι πλωτοί κυματοθραύστες αποτελούν βιομηχανικά παραγόμενες κατασκευές από πλαστικό ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα υπό μορφή λεπτότοιχου κιβωτίου, οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται για την κυματική 

προστασία ημι-προστατευμένων παράκτιων ζωνών. Η κυματική προστασία την οποία προσφέρουν 

ποικίλλει ανάλογα με τα κυματικά χαρακτηριστικά και το βάθος. Κάτω από κυματικά επεισόδια περιόδου 

3÷5 δευτερολέπτων και ύψους 1÷2 μέτρων απορροφούν 50÷80% της κυματικής ενέργειας. Έτσι, η 

παρουσία τους παράλληλα στην ακτή μειώνει τη διαβρωτική εγκάρσια δράση των κυματισμών και, σε 

πεπερασμένα μήκη, οδηγεί στη δημιουργία κυματογενούς ρεύματος και εξέλιξης βυθομετρίας και 

ακτογραμμής παρόμοιας μορφής με εκείνη που προκύπτει στην περίπτωση έξαλλου κυματοθραύστη, που 

χαρακτηρίζεται όμως από μειωμένους ρυθμούς προσάμμωσης λόγω της μειωμένης περίθλασης 

(Koutantos, et al., 2002). Τα κύρια πλεονεκτήματα των πλωτών κυματοθραυστών είναι: 
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• Χαμηλό κόστος κατασκευής, ιδιαίτερα σε περιοχές με πολύ κακής ποιότητας πυθμένα (εφόσον δεν 

απαιτείται θεμελίωση) ή σε δυσπροσπέλαστες ακτές όπου η κατασκευή έργων από την ξηρά είναι 

δυσχερής. 

• Ταχύτητα τοποθέτησης, εφόσον οι κυματοθραύστες είναι προκατασκευασμένοι, με αποτέλεσμα η 

περιοχή να ταλαιπωρείται ελάχιστα από τις εργοταξιακές διαταράξεις και την οδική μεταφορά των 

δομικών υλικών. 

• Ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφόσον λόγω του μικρού τους βυθίσματος (της 

τάξης του 1 m) δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και η ανανέωση των νερών. 

• Δυνατότητα μετακίνησης ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν. 

Επομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αποδοτική και περιβαλλοντικά πιο αποδεκτή μέθοδο 

προστασίας και ανάπλασης ημι-προστατευμένων παράκτιων ζωνών. 

Ωστόσο, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι όταν προσπίπτουν ύψη κύματος μεγαλύτερα από 2÷3 m, οι 

πλωτοί κυματοθραύστες παρασύρονται και αστοχούν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μη ημι-

προστατευόμενες ή προστατευόμενες περιοχές. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1-1 Βιομηχανικά παραγόμενος 
πλωτός κυματοθραύστης. (Πηγή: http: // 
www. coastalwiki. org / wiki / Floating _ 
breakwaters) 

 

1.2.1.1.8. Εσωτερικά έργα-Κρηπιδώματα 

Ως εσωτερικά λιμενικά έργα εννοούμε τα κάθε είδους κρηπιδώματα παραβολής των σκαφών στην 

προστατευόμενη λιμενολεκάνη. Επειδή τα έργα αυτά κατασκευάζονται στο εσωτερικό του λιμένα 

χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά έργα. Σε ορισμένες περιπτώσεις συναντώνται βέβαια έργα παραβολής που 

δεν προστατεύονται από τα εξωτερικά λιμενικά έργα, όπως ναύδετα, κρηπιδώματα ανοικτής θάλασσας, 

κ.λπ., για τα οποία  θα γίνει λόγος σε άλλη θέση. Στο παρόν κεφάλαιο  θα εξεταστούν τα κρηπιδώματα που 

βρίσκονται στο εσωτερικό του λιμένα και ως εκ τούτου δεν δέχονται σημαντικές δράσεις από τους 

κυματισμούς. 

http://http:%20/%20www.coastalwiki.org%20/
http://http:%20/%20www.coastalwiki.org%20/
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Τα κρηπιδώματα χρησιμεύουν για την πρόσδεση των σκαφών, ώστε να είναι δυνατές οι κάθε είδους 

κινήσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ή/και από-επιβίβασης επιβατών. Για το σκοπό αυτό 

διαμορφώνεται ένα υπαρκτό ή νοητό κατακόρυφο μέτωπο, το μέτωπο παραβολής,  στο οποίο  πλευρίζει,  

πρυμνοδετεί ή γενικά προσδένει το σκάφος για να ακινητοποιηθεί κατά το δυνατόν. Το κατακόρυφο αυτό 

μέτωπο συνήθως οριοθετεί τη λιμενολεκάνη και το υδάτινο στοιχείο, ενώ παράλληλα συγκρατεί τις γαίες 

που διαμορφώνουν τους χερσαίους χώρους του λιμένα και το δάπεδο εργασίας των κρηπιδωμάτων. Όπως 

αναφέρεται παρακάτω ένας διαδεδομένος τύπος έργου παραβολής αφορά την διαμόρφωση του 

κατακόρυφου μετώπου μέσω προκατασκευασμένων ογκολίθων που τοποθετούνται ο ένας επί του άλλου. 

Επειδή ο τρόπος  αυτός δόμησης ομοιάζει με κατασκευή τοιχοποιίας, το έργο αυτό συνήθως ονομάζεται 

κρηπιδότοιχος. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κατ' επέκταση και για άλλα έργα παραβολής που δεν  

διαμορφώνονται με τον παραπάνω τρόπο δόμησης. Η προβολή της ακμής του κρηπιδοτοίχου στο οριζόντιο 

επίπεδο ονομάζεται κρηπίδα. 

Είναι φανερό πως το απαιτούμενο βάθος  νερού μπροστά από  το κατακόρυφο μέτωπο παραβολής 

εξαρτάται άμεσα από το μέγιστο βύθισμα του τυπικού σκάφους σχεδιασμού για την κάθε περίπτωση.  Στο 

βύθισμα αυτό πρέπει να προστεθεί ένα ποσό ασφαλείας ώστε να αντιμετωπίζονται οι κατακόρυφες 

κινήσεις του σκάφους λόγω κυματικής αναταραχής. 

Τα κρηπιδώματα εξοπλίζονται συνήθως με προσκρουστήρες για την απορρόφηση κρουστικής ενέργειας 

κατά την παραβολή των σκαφών, με δέστρες για την ακινητοποίησή τους μέσω των κάβων, με δίκτυα 

παροχών για την εξυπηρέτηση των σκαφών, με γερανούς για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

Επίσης τα κρηπιδώματα εφοδιάζονται κατά περίπτωση με κλίμακες, κρίκους πρόσδεσης και άλλα 

εξαρτήματα. 

Οι λιμένες και τα επιμέρους αυτών έργα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές στο 

κυματικό κλίμα ως προς τα εξής: 

• Την υπερπήδηση 

• Το ωφέλιμο βάθος τους στα εσωτερικά έργα  

• Την Στάθμη ανωδομής τους η οποία εφόσον ανυψωθεί θα επηρεάσει τη κλίση των όπισθεν 
χερσαίων χώρων 

• Τον εξοπλισμό τους (πχ. γερανοί σταλίες λόγω ανεμοπίεσης 

• Την λειτουργικότητά τους (σταλίες σε Ανοικτούς λιμένες)  

 

1.1.1.5. Έργα Προστασίας Ακτών 

Για την προστασία των ακτών από την δράση του κυματισμού υφίστανται διάφοροι τύποι έργων και 

μεθόδων (που έχουν εφαρμοστεί και στις ακτές της Περιφέρειας Αττικής όπως π.χ. groins στο παραλιακό 

μέτωπο του Αλίμου, αποσπασμένος κυματοθραύστης στην περιοχή του Σ.Ε.Φ. και περιγράφονται στη 

συνέχεια. 
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1.2.1.1.9. Βραχίονες (groins) 

Οι βραχίονες (groins) κατασκευάζονται εγκάρσια  ή υπό γωνία ως προς την ακτογραμμή και βρίσκονται σε 

επαφή με την ακτή. Κατασκευάζονται σε ακτές που διαβρώνονται ή όταν επιθυμούμε αύξηση του πλάτους 

μιας αμμώδους παραλίας. Η διάβρωση μπορεί να επέλθει από διάφορες αιτίες (π.χ. κλιματική αλλαγή, 

αλλαγή προσανατολισμού ακτής, κατάντη των λιμενικών έργων κ.λπ.). Έχουν σκοπό τη συγκράτηση της 

παράκτιας στερεοπαροχής που απομακρύνεται από την ακτή, ώστε να ελεγχθεί η διάβρωση και τελικά να 

σταθεροποιηθεί η ακτή. Οι βραχίονες κατασκευάζονται επίσης και στην είσοδο των λιμενικών έργων για να 

εμποδίσουν τη μεταφορά και εναπόθεση ιζημάτων στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης. Τέλος, μια άλλη 

χρησιμότητά τους συναντάται στις περιοχές των εκβολών για τη διευθέτηση της ροής των ποταμών και την 

αποφυγή εναπόθεσης φερτών. Στην περίπτωση αυτή συνήθως κατασκευάζεται ζεύγος προβόλων (jetties), 

με μήκος αρκετά μεγαλύτερο από τη ζώνη θραύσης, ώστε να εμποδίζουν την εναπόθεση και των πλέον 

λεπτόκοκκων ιζημάτων που μεταφέρονται σε αιώρηση από τα θαλάσσια ρεύματα (κυματογενή, 

ανεμογενή, πυκνότητας κ.α.).  

Ανάλογα με το μήκος της ακτής μπορεί να κατασκευαστεί ένας μόνο βραχίονας ή ένα σύστημα πολλών 

βραχιόνων. Η κατασκευή τους μπορεί επίσης να συνοδευτεί με τεχνητή τροφοδότηση της ακτής, που 

γίνεται στο εσωτερικό των ανοιγμάτων τους. (Πηγή: Ακτομηχανική- Έργα προστασίας ακτών, (Καραμπάς, 

και συν., 2015). 

 
Σχήμα 3  Χρήσεις βραχιόνων για την προστασία ακτών από διάβρωση, αλλά και αποφυγή 

πρόσχωσης εισόδων λιμένα. 

 

1.2.1.1.10. Κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή 

Οι κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή και αποσπασμένοι από αυτήν (δηλαδή χωρίς σημείο επαφής με 

αυτήν), είναι το πλέον σύνηθες μέτρο προστασίας μια ακτής από διάβρωση. Εξαιτίας της παρουσίας  τους 

η κυματική δράση μειώνεται σημαντικά πίσω από αυτούς και έτσι προστατεύεται η ακτή από τη 

διαβρωτική δράση τους. Ταυτόχρονα οι νέες κυματογενείς διεργασίες που συνεπάγονται (λόγω του 

φαινομένου της περίθλασης) οδηγούν στη μεταφορά και παγίδευση της άμμου ανάμεσα στους 
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κυματοθραύστες και στην ακτή, με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη προσάμμωση, δηλαδή τη δημιουργία 

προεξοχής ή tombolo.  

Συνήθως κατασκευάζεται ένας μεμονωμένος κυματοθραύστης ή, με σκοπό να προστατευτούν μεγάλα 

μήκη ακτών, ένα σύστημα κυματοθραυστών με κάποια απόσταση μεταξύ τους. Κατασκευάζονται, επίσης, 

κατάντη λιμενικών έργων για να ελεγχθεί η διάβρωση. Η κατασκευή τους μπορεί να συνοδευτεί με τεχνητή 

τροφοδοσία ακτής, με σκοπό την αύξηση του πλάτους της παραλίας αλλά και τον έλεγχο της διάβρωσης 

που θα προκληθεί ανάμεσα στα ανοίγματα. Ο συνδυασμός τεχνητής αναπλήρωσης και συστήματος 

κυματοθραυστών με σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή οδηγεί στη δημιουργία τεχνητών ακρωτηρίων 

(headlands) και μικρών παραλιών τύπου θύλακα (pocket beach). 

Όταν η απόστασή τους από την ακτή είναι σχετικά μικρή και δημιουργείται tombolo που λειτουργεί πλέον 

σαν βραχίονας, η στερεοπαροχή παράλληλα στην ακτή διακόπτεται, με αποτέλεσμα την κατάντη 

διάβρωση. Για μεγαλύτερες αποστάσεις από την ακτή, μέρος της παράκτιας στερεοπαροχής διαπερνά 

κατάντη, και έτσι η διάβρωση δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Σχήμα 4   Κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή: (α) δημιουργία προεξοχής και tombolo, (β) 
σύστημα τεχνητών ακρωτηρίων και δημιουργία ακτών τύπου θύλακα. 

 

1.2.1.1.11. Τεχνητή τροφοδότηση/αναπλήρωση ακτών 

Η τεχνητή τροφοδότηση των ακτών, δηλαδή η τεχνητή επαναπλήρωση των φερτών με υλικό που 

μεταφέρεται από βαθύτερα, άλλες ακτές ή ακόμα και από δανειοθαλάμους στην ξηρά (π.χ. 

προσχωσιγενείς περιοχές ποταμών) θεωρείται μια περιβαλλοντικά φιλική και «ήπια» μέθοδος 

αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών. Η μηχανική ή η υδραυλική μεταφορά της άμμου γίνεται με 

βυθοκόρους, αντλίες, εκσκαφείς, προωθητές  γαιών κ.λπ. και εναποτίθεται στην ακτή η οποία και 

επεκτείνεται προς τη θάλασσα. Διαμορφώνεται συνήθως ένα τεχνητό πρανές, με πλάτος στέψης Δy0 
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αρκετά μέτρα, ύψος 1 έως 2 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, με μεγάλη συνήθως κλίση, π.χ. 1:1.5, 

1:2. Η αναπλήρωση γίνεται με υλικό με χαρακτηριστική διάμετρο κόκκων d50f, η οποία μπορεί είναι 

διαφορετική (συνήθως μεγαλύτερη) ή και ίδια με τη χαρακτηριστική διάμετρο κόκκων, d50i, της 

υφιστάμενης ακτής. 

Η τεχνητή αναπλήρωση μπορεί να εφαρμοστεί και στο υποβρύχιο τμήμα της ακτής, διαμορφώνοντας έναν 

επιμήκη παράλληλο στην ακτή τεχνητό ύφαλο. Ο ύφαλος αυτός αφενός προστατεύει την ακτή (γιατί οι 

κυματισμοί θραύονται πάνω σε αυτόν και χάνουν σημαντική ποσότητα της ενέργειάς τους), αφετέρου 

ταυτόχρονα εκτιμάται ότι, κάτω από ήπιες κυματικές συνθήκες εναπόθεσης, θα μεταφερθεί άμμος προς 

την ακτή διαμορφώνοντας ένα θερινό προφίλ. 

 

Κάτω από τη δράση των κυματισμών και των κυματογενών ρευμάτων, όπως μετασχηματιστούν λόγω της 

παρουσίας του όγκου αναπλήρωσης που θα μεταβάλει τη βαθυμετρία της περιοχής, θα επέλθει εξέλιξη 

της καλυπτόμενης επιφάνειας («κάτοψης») αλλά και του προφίλ, τείνοντας προς μια νέα ισορροπία. Έτσι, 

στην περίπτωση διαμόρφωσης τεχνητού πρανούς θα υπάρξουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί απωλειών 

της άμμου, κάτω από πλάγιες και εγκάρσιες δράσεις κυματισμών: οι πλευρικές απώλειες λόγω των 

παράκτιων κυματογενών ρευμάτων και οι εγκάρσιες απώλειες προς τα ανοιχτά, όταν οι κυματισμοί που 

προσπίπτουν κάθετα θα διαμορφώσουν ένα νέο προφίλ ισορροπίας. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5  Αρχικές διατομές 
τεχνητής αναπλήρωσης: (α) 
στο παραλιακό μέτωπο και 
(β) στο υποβρύχιο τμήμα της 
ακτής. 

 

 

1.1.1.6. Ρυθμός Μεταβολής της Στάθμης της Θάλασσας 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Παραδοτέου 5 του παρόντος Σχεδίου (Σενάρια κλιματικής αλλαγής με 
χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου / MPI-ESM-MR), που αφορούν την 
εκτιμώμενη εξέλιξη των μεταβολών της μέσης στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της Αττικής κατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2100, αναμένεται διαρκής άνοδος με μέσους ρυθμούς ίσους με 
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2,6mm/yr και 3,7mm/yr, η οποία στο τέλος το αιώνα θα αγγίξει τα 30cm και 40cm, για το σενάριο RCP4.5 
(σενάριο χαμηλών εκπομπών) και RCP8.5 (σενάριο υψηλών εκπομπών) αντίστοιχα. 

Οι ως άνω προεκτιμώμενοι μέσοι ρυθμοί ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας, αναμένεται να είναι 
υψηλότεροι κατά 30% και 80% αντιστοίχως, σε σύγκριση με τον καταγεγραμμένο μέσο ρυθμό ανόδου της 
προηγούμενης 40ετίας (από 1971 έως 2010) ο οποίος κυμάνθηκε περί τα 2,0mm/yr (1,7÷2,3mm/yr). 

Επιπλέον, οι ρυθμοί αυτοί σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της πιο πρόσφατης 18ετίας (από 1993 έως 2010) 
ο οποίος ήταν ακόμη πιο αυξημένος (3,2mm/yr, από 2,8 έως 3,6mm/yr), ο μεν ηπιότερος ρυθμός ανόδου 
(σενάριο χαμηλών εκπομπών RCP4.5) θα είναι κατά 23% μικρότερος αυτού, ο δε ταχύτερος (σενάριο 
υψηλών εκπομπών RCP8.5) κατά 15,6% μεγαλύτερος (Σχήμα 6).  

 

Σχήμα 6 - Κλιματικές προβλέψεις των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της Αττικής 

σύμφωνα με τα σενάρια RCP4.5 (πράσινη καμπύλη) και RCP8.5 (κόκκινη καμπύλη). Η μαύρη καμπύλη αναπαριστά 
την ιστορική περίοδο 1971-2005. Με μπλε και καστανή γραμμή οι ρυθμοί 40ετίας και 18ετίας της περιόδου προ του 
2005. 

Στις προβλέψεις των ως άνω προσομοιώσεων δεν ελήφθησαν υπόψιν οι μεταβολές του επιπέδου της 
ακτογραμμής εξαιτίας γεωλογικών (τεκτονικών) κινήσεων οι οποίες είναι λιγότερο προβλέψιμες χωρο-
χρονικά.  

Από την βιβλιογραφία, αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τις τεκτονικές κινήσεις που εκδηλώθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής τα τελευταία 6ky του Ολοκαίνου, από τα οποία συνοπτικά προκύπτουν τα 
εξής:.  

• στην περιοχή της πεδιάδας του Μαραθώνα Αττικής αναφέρεται (Pavlopoulos, 2010) ότι τα 
τελευταία 6000 χρόνια (5250÷1250BP cal) εκδηλώνονται τεκτονικές ανοδικές κινήσεις μεγέθους 
1.5÷2.0m και ρυθμού 0.4÷0.5mm/yr οι οποίες είναι εν γένει μικρότερες από την μεταβολή της 
στάθμης της θάλασσας στο ίδιο διάστημα μεγέθους 2,0÷2.5m και ρυθμού 0.5÷0.62mm/yr. 
Μάλιστα στα τελευταία 3800 χρόνια ο ρυθμός της τελευταίας μειώνεται έτι περαιτέρω 
(0.43mm/yr) ως αποτέλεσμα της αύξησης της τεκτονικής ανύψωσης. Ο ρυθμός αυτός είναι 
μικρότερος από τον προβλεπόμενο ρυθμό 0,6÷0,7mm/yr (από το παγετωνο-υδρο-ισοστατικό 
μοντέλο (Lambeck, et al., 2005)) εξ ου και η παράκτια σταθερότητα από τους κλασσικούς χρόνους 
και μετά. Παρόμοια μικρότερη της αναμενόμενης ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 
(0.49mm/yr) παρατηρείται και στην περιοχή της Βραυρώνας. 

3,2mm/yr 

2,0mm/yr 
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• παρομοίως, στην περιοχή του Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό σύμφωνα με τους (Leeder, et al., 
1991) καταγράφεται τεκτονική ανύψωση με ρυθμό ανύψωσης τουλάχιστον 0,3mm/yr τα τελευταία 
125ky ή ακόμη μεγαλύτερη 0,35÷1,25mm/yr τα τελευταία 2000 έτη εξαιτίας της δράσης του 
ρήγματος του Αλεποχωρίου. Σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις αυτές επηρεάζουν (μειώνουν) τον 
ρυθμό της σχετικής μέσης ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή η οποία 
εκτιμάται περί τα 0,8mm/yr. 

• για την περιοχή των Αντικυθήρων (Pavlopoulos, et al., 2012) από έξαλες παλαιοστάθμες 

χρονολογούμενες από τη Ρωμαϊκή εποχή (1981-1310 BP) προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη ανύψωση 

αυξημένου ρυθμού ίσου με 1,1÷1,9mm/yr δηλαδή 1,8÷2,6mm/yr αντί της προβλεπόμενης 

ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας με ρυθμό 0,7mm/yr από το παγετωνο-υδρο-ισοστατικό 

μοντέλο (Lambeck, et al., 2005) εξαιτίας της εγγύτητας της περιοχής στο συμπιεστικό πεδίο του 

Ελληνικού Τόξου.  

• αντίθετα, στις περιοχές του Σαρωνικού Κόλπου (Πειραιάς, Σαλαμίνα, Σούνιο, Αίγινα) και του Πόρτο 
Χελίου, η σχετική ανύψωση της στάθμης της θάλασσας που προκύπτει για το διάστημα από τα 
τελευταία 2400 έτη είναι μεγαλύτερου ρυθμού (1,2÷1,4mm/yr) από τον προβλεπόμενο (0,7mm/yr), 
ως αποτέλεσμα καθοδικών κινήσεων και της επικράτησης εφελκυστικού καθεστώτος (Kolaiti, et al., 
2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1-2 Χωρική 

κατανομή των ανοδικών (προς 
άνω βέλη) και καθοδικών 
τεκτονικών κινήσεων (προς 
κάτω βέλη) στην περιοχή του 
Αιγαίου. Το μήκος εκάστου 
βέλους είναι υπό κλίμακα και 
αντιπροσωπεύει mm/yr (πηγή: 
Pavlopoulos, 2010 διαφ.). 

 

Συμπερασματικά, η προεκτιμώμενη άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας στις ακτογραμμές της 
περιφέρειας Αττικής από το επιλεχθέν κλιματικό μοντέλο και τα δύο σενάρια εκπομπών δύναται να 
επηρεαστεί περαιτέρω από την επίδραση μιας συνεχιζόμενης ενεργού τεκτονικής δηλαδή να αυξηθεί 
περαιτέρω στις περιοχές υπό εφελκυστικό καθεστώς (Σαρωνικός, Πόρτο Χέλι) και αντιθέτως να μετριασθεί 
στις περιοχές υπό τεκτονική ανύψωση (Κύθηρα, Μαραθώνας, Αλεποχώρι). 
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Σε κάθε περίπτωση όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά επίσης όπως αναφέρει και η Επιτροπή 
Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στην σελ.21 της έκθεσή της (ΕΜΕΚΑ, 2011) από τη σύγκριση των 
ρυθμών τεκτονικής ανύψωσης (≤2.5mm/yr) με τους εκτιμώμενους ρυθμούς ανόδου της θαλάσσιας 
στάθμης στις περιοχές της Περιφέρειας (2.6÷3.7 mm/yr) προκύπτει ότι οι δεύτεροι υπερτερούν των 
πρώτων και άρα στις συγκεκριμένες περιοχές θα παρατηρηθεί σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
ηπιότερη κατά τόπους λόγω της αφαιρετικής επίδρασης της τεκτονικής. 

 

1.2.2. Αξιολόγηση της σημαντικότητας του Τομέα για την Περιφέρεια Αττικής 

Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλη μεσογειακή ή ευρωπαϊκή χώρα ακτογραμμή 

μήκους άνω των 16.000km με το 27% αυτής να αντιστοιχεί στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, και το 

υπόλοιπο στη νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία από έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι ελληνικές ακτές 

αντιπροσωπεύουν το 25% της ακτογραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 33% του ελληνικού 

πληθυσμού κατοικεί σε παράκτιες περιοχές που απέχουν 1÷2km από την ακτή, και το 85% του συνολικού 

πληθυσμού που κατοικεί σε απόσταση έως και 50km από την ακτή.  

Οι 12 από τις 13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας καταγράφονται ως παράκτιες περιοχές με τα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα, Βόλος) αλλά και ένα 

σημαντικό μέρος των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι, ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

κ.ά.) να χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη. Επιπρόσθετα, το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, το 

90% του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής (που συνεισφέρουν σημαντικά ~ 15 % στο εθνικό 

ακαθάριστό προϊόν (CIA, 2013), το 35% της αγροτικής γης (συνήθως υψηλής παραγωγικότητας), η αλιεία 

και οι υδατοκαλλιέργειες, ασκούνται στην παράκτια ζώνη (Ministry of Environment, Physical Planning and 

Public Works, 2006 και (ΕΜΕΚΑ, 2011)). Επίσης, οι παραθαλάσσιες περιοχές, είναι περιοχές με μεγάλη 

πολιτισμική και ιστορική σημασία λόγω της ποικιλότητας των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων 

και νεότερων οικισμών. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτογραμμών στην Ελλάδα το οποίο 

άρχισε να γίνεται εμφανές την δεκαετία του 1950, για το οποίο ακόμα εκκρεμεί μια ολοκληρωμένη και 

περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση (Fotinis, et al., 2015).  

Εν κατακλείδι οι παράκτιες περιοχές έχουν μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, 

την αποσυμφόρηση των πιέσεων ή συγκρούσεων για τον παράκτιο χώρο σε εθνικό επίπεδο. Οπότε το θέμα 

διατήρησης και προστασίας τους αλλά και της παραχώρησης τους σε καλή κατάσταση στις επόμενες 

γενεές κρίνεται μείζονος σημασίας. 

.  
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1.3. Πλαίσιο Πολιτικής  

1.3.1. Παράκτιες Ζώνες 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές σχετικές με τον τομέα καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς 

τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο. 

Το Θεσμικό πλαίσιο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στην ελληνική 

νομοθεσία. 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε. στην κατεύθυνση θέσπισης χρήσεις σταθερού και 

ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη προστασία του παράκτιου χώρου από την κλιματική 

αλλαγή , την αλόγιστη σπατάλη των πόρων χρήσεις αλλά και χρήσεις έντονες συγκρούσεις (όσον αφορά 

χρήσεις χρήσεις γης) άλλοτε με θετικά και άλλοτε με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 

Σημαντικότεροι σταθμοί της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις παράκτιες και νησιωτικές ακτές αποτελούν τα 

εξής:  

1. Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (MAP): Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι πρώτες κινήσεις για μία 

ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου ξεκίνησαν το 2001 με την Λευκή Βίβλο για την 

διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (UNEP, MAP, PAP, 2001)).   

Οι βασικές κατευθύνσεις ήταν ο ήπιος και πάνω από όλα βιώσιμος σχεδιασμός των παράκτιων 

περιοχών και του περιβάλλοντα θαλάσσιου χώρου αυτών, άλλοι βασικοί στόχοι είναι η 

συνεργασία μεταξύ κρατών και οργανισμών για ζητήματα που αφορούν τον από κοινού 

διαχειριζόμενο θαλάσσιο χώρο, η ενθάρρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας τοπικών 

παραγόντων, οι ανταλλαγές εμπειρίας τεχνογνωσίας και βοήθειας για την επίλυση ζητημάτων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά σε διαφορετικές χώρες, η ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην συμμέτοχη στα προγράμματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης με στόχο την οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Τέλος 

πολύ σημαντική είναι η προστασία της πολιτιστική κληρονομιάς και η διατήρηση της.   

Τα εργαλεία που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από την Λευκή Βίβλο για τον παράκτιο 

σχεδιασμό ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης για την Μεσόγειο (Mediterranean 

Action Plan), το MAP αφορά την σύμπραξη 21 χωρών με ακτές στη Μεσόγειο θάλασσα, για κοινή 

δράση, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του παραθαλάσσιου και παράκτιου 

χώρου. (UNEP-MAP, 2016 ) 

2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ): “η διαδικασία η οποία διαμορφώνεται από 

τη συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της επιστήμης και της διαχείρισης των 

επιμέρους και του δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για 

την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και πόρων” (Τρυπιτσίδης, 

2010) 

3. Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές 

4. Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή:   

η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC, 1992),   

το Πρωτόκολλο του Κιότο (UNFCCC, 1997),   

η Πράσινη Βίβλος, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής 

(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2006),   
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το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή (ECCP) και στις δύο φάσεις πραγμάτωσής 

του (2004 και 2005) και   

η Συμφωνία του Κανκούν (2012) (http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm, 

πρόσβαση στις 10/01/2012) 

5. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις Παράκτιες Περιοχές και τη Θαλάσσια Πολιτική:  

CAMP- Eφαρμογή της πρακτικής των παράκτιων έργων διαχείρισης σε επιλεγμένες παράκτιες 

περιοχές της Μεσογείου,   

ENCORE- (2010-2013) Συμπλήρωση αναγκαίας γνώσης, http://www.encore-project.eu/   

OURCOAST- Διάχυση καλών πρακτικών, http://ec.europa.eu /environment/ iczm/ ourcoast. htm,

   

PEGASO (2010-2014) - Ενίσχυση διαχείρισης σε πιλοτικές περιοχές, 

http://www.pegasoproject.eu/,  

THESEUS (2009-2013) - Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών σε παράκτιες ζώνες, 

http://www.theseusproject.eu/) http://www.papthecoastcentre.org/about.php?blob_id=22,  

 

Ακολούθως, σύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της σημαντικότερης 

νομοθεσίας σχετικά με τον παράκτιο χώρο, καθώς και η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε αυτήν. 

- Συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των ελληνικών ακτών 

Στο άρθρο 24 του Συντάγματος συγκροτείται ένα σχετικά κανονιστικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, χρήσεις είναι οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 
περιοχές. Το 2001, έπειτα από την ερμηνευτική δήλωση-αναθεώρηση του άρθρου 101, δόθηκε έμφαση 
στις ιδιαίτερες συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές) των νησιωτικών περιοχών και στην 
υποχρέωση του νομοθέτη να τις συνεκτιμά (Παπαγεωργίου, 2004) & (Παπαδοπούλου, 2009). 

 

- Ο Ν.1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Επιπρόσθετη εξειδίκευση για την προστασία των παράκτιων περιοχών και των θαλασσών 
πραγματοποιείται στα άρθρα 18-21 του Ν.1650/1985. Ειδικότερα, σε αυτά προσδιορίζονται τα σαφή 
κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η εκάστοτε περιοχή για να υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας σε 
εφαρμογή περιφερειακού, ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή ΓΠΣ ή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(Παπαγεωργίου, 2004). 

 

- Ο Ν.2742/1999 για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Στο Ν.2742/99 δίδεται έμφαση στη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών προστασίας χρήσεις φύσης στα 
άρθρα 15-17, με τα οποία καθορίζονται εθνικά πάρκα και οι φορείς διαχείρισης (Παπαδοπούλου, 2009). 

 

- Ο Ν.3937/2011 για τη Διατήρηση χρήσεις Βιοποικιλότητας και χρήσεις Διατάξεις 

Στο Ν.3937/2011 τροποποιούνται βασικά άρθρα του Ν.1650/86 που σχετίζονται με χρήσεις 
προστατευόμενες περιοχές 

http://www.pegasoproject.eu/
http://www.theseusproject.eu/
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(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VZbL6W%2f0OL4%3d&tabid=506&language=el-GR, 
πρόσβαση στις 10/01/2012). 

 

- Αιγιαλός και Παραλία (Ν.2971/2001) 

Σύμφωνα με το Ν.2791/2001 ορίζεται η κυριότητα του αιγιαλού και χρήσεις παραλίας. Παράλληλα, 
προσδιορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσεις απλής χρήσης αυτών σε επιμέρους ζώνες, χρήσεις 
οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η θεσμοθέτηση του 
κοινόχρηστου χαρακτήρα χρήσεις παράκτιας ζώνης, ενώ καθορίζεται και επιταχύνεται η διαδικασία για 
την πλήρη χαρτογράφηση των αιγιαλών (Παπαγεωργίου, 2004) & (Παπαδοπούλου, 2009). 

 

- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο 

To σχέδιο αυτό, προτείνει τη διάκριση χρήσεις Παράκτιας Ζώνης σε ειδικές ζώνες διαχείρισης, σύμφωνα 
με παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την άσκηση δραστηριοτήτων, 
χρήσεις εκάστοτε φορείς διαχείρισης κ.ά. Ειδικότερα, η διάκριση αυτή περιλαμβάνει την κρίσιμη και 
δυναμική ζώνη, τόσο σε χερσαίο όσο και θαλάσσιο τμήμα (Μοσχίδου, 2000). 

 

- Πολιτικές και Δράσεις Αντιμετώπισης χρήσεις Κλιματικής Αλλαγής 

Η Ελλάδα ανταποκρινόμενη χρήσεις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30-5-02), εκπόνησε το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο συντονίζει χρήσεις 
δραστηριότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με στόχο τον περιορισμό των αερίων του 
θερμοκηπίου και περιλαμβάνει δυνατές επεμβάσεις μείωσης εκπομπών, με μέτρα χρήσεις παρακάτω 
τομείς: οικιακό και τριτογενή τομέα, μεταφορές, βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, διαχείριση 
απορριμμάτων, γεωργία, βιομηχανικές διεργασίες 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=431&language=el-GR, πρόσβαση χρήσεις 12/01/2012). 

 

Το πόρισμα της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ, 2011) με τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου, τις αναμενόμενες επιπτώσεις του σε επιμέρους Τομείς της κοινωνικής 

ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και τη σκιαγράφηση των πρώτων μέτρων 

προσαρμογής. Η επιτροπή συστήθηκε το Μάρτιο του 2009 από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και είναι η 

πρώτη συστηματική ενασχόληση στην Ελλάδα με την Κλιματική Αλλαγή και τη δημιουργία πλαισίου 

πολιτικής αντιμετώπισης και προσαρμογής. Μεταξύ των επιπτώσεων που εξετάστηκαν στο πόρισμα 

ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις επιπτώσεις στα «Ελληνικά Υδατικά Συστήματα». Το πόρισμα της Έκθεσης 

της ΤτΕ, αν και δεν έλαβε τη μορφή Κανονιστικής διάταξης, αναφέρεται στο παρόν επειδή είναι η πρώτη 

συστηματική προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αποτέλεσε το βασικό 

κείμενο αναφοράς επί του οποίου στηρίχτηκαν οι μετέπειτα ενέργειες και πρακτικές. 

Η Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που δημοσιοποιήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013 η οποία είχε τρεις κύριους στόχους:  

http://www/
http://www/
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• Προώθηση δράσεων από τα κράτη μέλη για ολοκληρωμένες στρατηγικές προσαρμογής όπως: 

υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών, παροχή χρηματοδότησης για δημιουργία 

προσαρμοστικών δυνατοτήτων και, ενίσχυση προσαρμογής των πόλεων μέσω της πρωτοβουλίας 

του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. 

• Δράσεις θωράκισης του κλίματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες περιλαμβάνουν, προώθηση 

προσαρμογής σε βασικούς ευαίσθητους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και η πολιτική συνοχής, 

διασφάλιση ανθεκτικότερων υποδομών και, προώθηση χρήσης ασφάλισης έναντι φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη πλατφόρμας (CLIMATE-ADAPT, 2012) ως ένα και μοναδικό μέσo 

πληροφόρησης για την προσαρμογή στην Ευρώπη. 

Η Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2014−2029 (ΚΥΑ 40332/2014, ΦΕΚ 2383Β), η 

οποία θεσπίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Σεπτέμβριο του 2014 και αφορά Τομέα που είναι 

άμεσα συνδεδεμένος και εξαρτώμενος με τις Παράκτιες Ζώνες. Στους στόχους του Σχεδίου 

περιλαμβάνονται: η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές λειτουργίες, η ενίσχυση των δυνατοτήτων στοιχείων της βιοποικιλότητας ώστε να 

αποκριθούν αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή, η μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από 

δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016) η οποία δημοσιεύτηκε 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2014 και μεταξύ των άλλων αναφέρει σχετικά με τον 

σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (ΑΣΘ) στις παράκτιες ζώνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 

• Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 
ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην 
κοινωνία ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 
χρήσεων στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με 
την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι 
κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα 
προστασίας. 

Η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή της (ΕΣΠΚΑ, 2016) είναι απαραίτητη για τη μείωση των επιπτώσεων της 
ΑΣΘ με βασικούς πυλώνες ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου να είναι: 

 

• η προσπάθεια κατάρτισης ακτολογίου 

• ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ανάλογα με το 
χαρακτήρα κάθε παράκτιας περιοχής 

• η εκτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής κατά τομέα και 

• η θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά περιφέρεια. 
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Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ είναι σημαντικό να εξεταστεί και η εφαρμογή Ολοκληρωμένης 
Δια χείρισης Παράκτιας Ζώνης βάσει των αρχών και των κατευθύνσεων του ομώνυμου Πρωτοκόλλου ICZM 
(Integrated Coastal Zone Management) της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

 

Σε επίπεδο Περιφέρειας οι διατάξεις και πράξεις της Διοίκησης που σχετίζονται με τον εξεταζόμενο Τομέα 

έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, που θεσπίστηκε με το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α), το οποίο 

επιδιώκει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής, την εξοικονόμηση πόρων, την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Το Σχέδιο εκτός των άλλων αποσκοπεί στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του 

παράκτιου χώρου (Σχέδιο – Πλαίσιο Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης των Ακτών της Αττικής / ΣΟ∆ΑΑ), το 

οποίο μπορεί να αναφέρεται είτε στη στενή ζώνη δημόσιου χαρακτήρα (κρίσιμη ζώνη), είτε σε ευρύτερες 

ζώνες επιρροής του παράκτιου χώρου (δυναμική ζώνη), είτε και στις δύο (Άρθρο 17). Οι στόχοι και 

κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο, είναι:  

a. Αξιοποίησή, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας/ Αττικής σε τουριστικό 

πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, με δραστηριότητες τουρισμού αναψυχής.  

b. Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών 

τόπων και εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστημάτων (θαλάσσιων και χερσαίων).  

c. ∆ιεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης με 

ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της συνέχειας και 

βελτίωση των προσβάσεων στην ακτή από την ενδοχώρα.  

d. Θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος λιμένων.  

e. Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα της και τις λεκάνες 

απορροής που καταλήγουν σε αυτήν.  

f. Συντονισμός προγραμμάτων δράσεων των εμπλεκόμενων ανά ζώνη φορέων, με στόχο την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

Η μελέτη Εκτίμησης Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης, η 

οποία εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2014 από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και Περιφέρεια Αττικής, 2014). Στη 

μελέτη διατυπώνονται προτάσεις μέτρων για τη διατήρηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για 

το σύνολο των υγροτόπων της Αττικής, είναι δε προφανής η σύνδεση τους με τον εξεταζόμενο στο παρόν 

Τομέα (Παράκτιες Ζώνες). 

 

Όλα τα παραπάνω μέτρα είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης καθώς 

και την προσαρμογή παράκτιων περιοχών στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης 

ακτών. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι τα ήδη προγραμματισμένα και προτεινόμενα από τη Περιφέρεια μέτρα 

δεν επαρκούν καθώς πρέπει να γίνει μια ευρύτερη καταγραφή τέτοιων φαινομένων για το σύνολο αυτής. 
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1.3.2. Εθνική στρατηγική λιμένων 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια των αρμοδίων 

υπηρεσιών της Ε.Ε. να διατυπώσουν τις αρχές για μια ενιαία, ρεαλιστική και εφικτή λιμενική πολιτική που 

θα δίνει προοπτική ανάπτυξης στους ευρωπαϊκούς λιμένες.  

Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια συνολική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του χώρου, ώστε να εξασφαλιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και 

η ανάπτυξη των λιμένων, η ικανότητα και αποτελεσματικότητα του μεταφορικού δικτύου, ο υγιής και 

θεμιτός ανταγωνισμός, η ελκυστικότητα των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών, η παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, επιδίωξη αποτελεί η 

εξάλειψη πάσης φύσεως περιορισμών, εμποδίων και προβλημάτων στη λιμενική λειτουργία και την 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών ή στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβη σε διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων, προκειμένου να καταλήξει άμεσα σε μια σύνθεση των 

επιμέρους θέσεων και απόψεων για το εν λόγω πεδίο, παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και 

ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ή δράσεις. 

Οι λιμένες ως κομβικά σημεία διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων μεταξύ ξηράς και θάλασσας 

καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών και των 

μεταφορικών αλυσίδων/ logistics. Η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 

υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, το ρόλο που αποδίδεται στους ευρωπαϊκούς λιμένες για την ενίσχυση των 

μεταφορών και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ως εκ τούτου, αναμένεται να ενισχυθούν 

στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αντίστοιχα, οι ευκαιρίες για τους λιμένες, που, πάντως, θα 

εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση, ως προς τη διεκδίκηση πόρων, προς τα άλλα 

στοιχεία του συστήματος. 

 Οι λιμένες της χώρας τίθενται προφανώς μπροστά σε νέες προκλήσεις, αλλά επίσης νέες δυνατότητες και 

ευκαιρίες θα εξαρτήσουν την επιτυχία τους στο νέο περιβάλλον. Η ανάπτυξη μιας σαφούς στρατηγικής 

προσφέρει λύσεις προς μια ουσιαστική αντιμετώπιση του νέου περιβάλλοντος, αλλά και τις δυνατότητες 

εξορθολογισμού, διόρθωσης και βελτίωσης του συστήματος. 

Το Λιμενικό Σύστημα της χώρας (Υ.Ν.Α., 2012) αποτελείται από περίπου 900 λιμένες και λιμενικές 

εγκαταστάσεις διαφορετικού μεγέθους, διοικητικής οργάνωσης, χρήσεων, και, φυσικά, διαφορετικής 

σημασίας για την εθνική και τοπική κοινωνία και οικονομία. 

Η ΚΥΑ κατατάσσει τους λιμένες σε τέσσερις ομάδες, ως εξής:  

• Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ1: 16 λιμένες): Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 

Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, 

Ραφήνας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας Χανίων  

• Λιμένες Εθνικής Σημασίας (Κατηγορία Κ2: 16 λιμένες): Αργοστολίου, Ζακύνθου, Θήρας, Καλαμάτας, 

Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλλήνης, Κω, Λάγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Βαθέως Σάμου, Σύρου, 

Χαλκίδος και Χίου  

• Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ3: 25 λιμένες): Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, Αγ. 

Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, Αγ. Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Αιγίου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, Κύμης, 

Λευκάδας, Μεσολογγίου, Μύρινας Λήμνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. Μουδανιών, Πάτμου, 
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Σαμοθράκης, Πόρου Κεφαλληνίας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σητείας, Σπετσών, Στυλίδας, Τήνου και 

Ύδρας.  

• Λιμένες τοπικής σημασίας 

Οι επτά χρήσεις λιμένων είναι:  

• Γενικά Εμπορεύματα (General Cargoes)  

• Φορτία Χύδην (Dry and Liquid Bulk Cargoes)   

• Εμπορευματοκιβώτια – Ε/Κ (Containers)   

• Ακτοπλοΐα Εσωτερικού – Εξωτερικού  

• Κρουαζιέρα (Cruise)  

• Αναψυχής (Leisure – Marinas)  

• Αλιευτικά (Fishing) 

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από τη μελέτη υποστήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016) η οποία δημοσιεύτηκε 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μεταξύ των άλλων αναφέρει σχετικά με τον σχεδιασμό των πολιτικών 

προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) στο τομέα των 

υποδομών και προτείνει τέσσερες (4) δράσεις με τα εξής μέτρα για κάθε μία: 

Δράση 1. Οργάνωση και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση 
των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 2. Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις σοβαρών 
διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3. Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας) των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πλωτή ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 4. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων που 
παρέχουν εμπειρία και πόρους. 

Δράση 2. Τεχνικό περιεχόμενο 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης, επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των 
κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και γενικότερα των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών 
από μεγαλύτερα κύματα. 

Μέτρο 2. Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό 
(εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθμού σκαφών. 
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Μέτρο 3. Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς κατασκευής ευαίσθητων σε 
μεγαλύτερη ζημία). 

Μέτρο 4. Μελέτη για αναγκαιότητα απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό της θάλασσας, λόγω μεγάλων 
κυμάτων και πλημμυρών και προγραμματισμός σχετικών έργων σε περιοχές αυξημένης τρωτότητας. 

Δράση 3. Νομοθετικό περιεχόμενο 

Μέτρο 1. Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών. 

Μέτρο 2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγών για εφαρμογή άμεσων μέτρων δράσης 

Δράση 4. Ροή πληροφοριών και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 

Μέτρο 1. Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των έργων υποδομής (υποδομών). 

Μέτρο 2. Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το βάθος νερού.   
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Εισαγωγή: Πλαίσιο Αποτίμησης Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής 

Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των 

μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC, 1992), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα 

η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον 

όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.  

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα, οι 

πλημμύρες, ο ασυνήθιστα κρύος καιρός, τα οποία εμφανίζονται πλέον όλο και πιο συχνά μεγιστοποιώντας 

τον κίνδυνο επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι στην πλειονότητα τους δυσμενείς, υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις (λιγότερες) που μπορεί να είναι ευνοϊκές. Μια αποτίμηση των κινδύνων λόγω κλιματικής 

αλλαγής για την Περιφέρεια Αττικής επιχειρείται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, όπου πιο αναλυτικά 

παρουσιάζεται: 

- Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. 

- Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους κοινωνικό-

οικονομικούς παράγοντες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να 

αλλάξουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα η οικονομική ανάπτυξη, η μεταβολή πληθυσμού και η 

αλλαγή της χρήσης γης. 

- Πώς είναι πιθανό τα αποτελέσματα των ενεργειών προσαρμογής να μεταβάλλουν τα επίπεδα 

κινδύνου. 

- Αξιολόγηση του μεγέθους του αντίκτυπου και του επείγοντος χαρακτήρα της δράσης που 

απαιτείται για τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες, καθώς και ανάπτυξη της κατανόησης της 

πιθανής καθαρής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που ενεργούν από κοινού. 

- Αξιολόγηση της αβεβαιότητας, των περιορισμών και της εμπιστοσύνης στις υποκείμενες αποδείξεις 

και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Η παρουσίαση γίνεται αναλυτικά κατά Τομέα επηρεασμού, όπως καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη 

και τη Μεθοδολογική προσέγγιση που έχει ήδη παραδοθεί (Παραδοτέο 1). Οι τομείς του ΠεΣΠΚΑ που 

εξετάζονται είναι οι ακόλουθοι:  

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία,  
2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα,  
3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία,  
4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες  
5. Παράκτιες Ζώνες,  
6. Τουρισμός,  
7. Ενέργεια,  
8. Υποδομές,  
9. Υγεία,  
10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά, 
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Το παρόν αποτελεί το υποστηρικτικό κείμενο αποτίμησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή του 

τέταρτου στη σειρά τομέα: Τομέας Παράκτιες Ζώνες και ειδικότερα των Ακτών και Λιμένων.  
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και 

των κινδύνων 

Η μεθοδολογία προσέγγισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που 

ακολουθείται στο παρόν Σχέδιο λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την αντίστοιχη έκθεση 

για την κλιματική αλλαγή άλλων χωρών και ειδικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνει δώδεκα 

(12) επιμέρους βήματα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 1 (παράγραφο Β.3.7.2. του 

Παραδοτέου 1 : «Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου») της παρούσας σύμβασης και 

συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-1):  

 

Διάγραμμα 2-1  Βήματα του ΠεΣΠΚΑ 

Τα βήματα περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω και έχουν ως εξής: 

Βήμα 1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 1’’: Αρχική επισκόπηση και επιλογή 

των πιθανών επιπτώσεων και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια για τον εξεταζόμενο 

Τομέα, από ευρύτερο κατάλογο επιπτώσεων που έχει συνταχθεί βιβλιογραφικά. 

Βήμα 2 Προσδιορισμός διατομεακών και έμμεσων συνεπειών: Προσδιορισμός των βασικών σχέσεων 

εξάρτησης μεταξύ αιτιών και επιδράσεων (ή συνεπειών) και διαδικασιών που οδηγούν στην αλλαγή. 

Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των βιοφυσικών επιπτώσεων ενός αλλαγμένου κλίματος και των 

δευτερογενών βιοφυσικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Ουσιαστικά προσδιορισμός συνδέσεων 

μεταξύ: 
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• Κλιματικών «οδηγών» (π.χ. αύξηση στάθμης θάλασσας), 

• Σωρευτικών επιπτώσεων (π.χ. διάβρωση ακτών), 

• Άμεσων συνεπειών (π.χ. υλικές ζημιές) και 

• Έμμεσων συνεπειών (π.χ. επιπτώσεις στην υγεία για τους ανθρώπους). 

Βήμα 3 Εκτίμηση ευπάθειας / Ανασκόπηση πολιτικών: Εξέταση της κυβερνητικής πολιτικής για την 

προσαρμογή του εξεταζόμενου Τομέα στην κλιματική αλλαγή, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής. 

Βήμα 4 Εκτίμηση ευπάθειας / Κοινωνική Ευπάθεια: Εξέταση του τρόπου επηρεασμού του κοινωνικού 

τομέα (κοινωνικές επιπτώσεις) στην κλιματική αλλαγή και του κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν 

επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής. 

Βήμα 5 Εκτίμηση ευπάθειας / Ικανότητα προσαρμογής: Εξέταση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα 

(διαρθρωτικής και οργανωτικής) με βάση την κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών 

προσαρμογής, ανταποκρινόμενων στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές μελλοντικές κλιματικές 

επιπτώσεις. 

Βήμα 6 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’: 

Ομαδοποίηση συνεπειών του Καταλόγου Κατηγορίας 1 με βάση παρόμοιες επιπτώσεις και επιπτώσεις 

μεγαλύτερης προτεραιότητας. Βαθμολόγηση επιπτώσεων με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων και 

σύνταξη επιπτώσεων Καταλόγου ‘‘Κατηγορίας 2’’. 

Βήμα 7 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων / Προσδιορισμός Δεικτών: Εξέταση ενός ή περισσότερων 

δεικτών, που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή επιπτώσεις και παρέχουν ένα μέτρο 

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, για να καθοριστεί ο τρόπος ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. 

Βήμα 8 Εκτίμηση κινδύνου / Συναρτήσεις Απόκρισης: Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου, καθώς 

και του τρόπου με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές μεταβλητές. 

Ανάπτυξη συναρτήσεων συσχετισμού και προβολής (συναρτήσεις απόκρισης) που θα συνδυαστούν με τα 

κλιματικά μοντέλα για να εξετάσουν τις συνέπειες κάτω από διαφορετικά σενάρια εκπομπών και 

διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

Βήμα 9 Εκτίμηση κινδύνου / Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής: Εκτίμηση του 

μεγέθους των συνεπειών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή μέσω των συναρτήσεων απόκρισης, 

ουσιαστικά εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία) όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Βήμα 10 Εκτίμηση κινδύνου / Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές: Συνεκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικών 

μεταβολών στον μελλοντικό κίνδυνο, ουσιαστικά του πως οι διαφορετικές μεταβολές στη κοινωνία και 

οικονομία μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. 

Βήμα 11 Εκτίμηση κινδύνου / Οικονομικές επιπτώσεις: Προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των 

επιπτώσεων όπου είναι δυνατόν, με σκοπό να εκφραστεί το μέγεθος συγκεκριμένων κινδύνων με 

νομισματικούς όρους (ετήσιο κόστος). Σκοπός είναι να εκφραστούν οι διάφοροι κίνδυνοι όσον αφορά την 

επίδρασή τους στην ανθρώπινη ευημερία, όπως μετριέται από τις προτιμήσεις των ατόμων στο πληθυσμό 

που έχει πληγεί. 
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Βήμα 12 Έκθεση κινδύνου / Δράσεις Προσαρμογής: Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση 

σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. 

Ακολουθεί ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης προσαρμοσμένη στα δεδομένα του εξεταζόμενου 

Τομέα.   
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2.3 Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

2.3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση του Καταλόγου κατηγορίας 1 (Βήμα 1ο)  

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια 

για τον εξεταζόμενο Τομέα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις 

ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των 

μελετητών.  

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ο 

οποίος θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην Περιφέρεια ή στη 

λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου τομέα και τις τυχόν 

παρατηρήσεις/διαφοροποιήσεις/προσθήκες των ενδιαφερομένων μερών.  

Από την εργασία αυτή θα προκύψει ο Κατάλογος επιπτώσεων για τον υπό έλεγχο τομέα (Κατηγορίας 1). 

2.3.2 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις (Βήμα 2ο)  

Στο εν λόγω βήμα γίνεται η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός αυτών που αφορούν 

περισσότερους Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Στο τρέχον έργο, θα χρησιμοποιηθούν απλοί διατομεακοί 

πίνακες επιπτώσεων και συνεπειών αντί να επιχειρείται η σύνθετη χαρτογράφηση συστημάτων και σε 

επόμενο στάδιο θα αποφασισθεί σε ποιόν τομέα θα συμπεριληφθεί η ανάλυσή τους.  

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό η σημαντικότητα του Τομέα και ο επηρεασμός που ασκεί τόσο στη 

λειτουργία και αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και σε ολόκληρο το κοινωνικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι της Περιφέρειας. Υπάρχει ως εκ τούτου ευρεία διασύνδεση των επιπτώσεων στον Τομέα από την 

κλιματική αλλαγή με αρκετούς ακόμα Τομείς που συζητούνται στις υπόλοιπες υποστηρικτικές εκθέσεις.  
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2.4 Εκτίμηση της ευπάθειας 

2.4.1 Ανασκόπηση Πολιτικών (Βήμα 3ο) 

Στο Παραδοτέο Νο 2 του παρόντος σχεδίου «Αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Αττικής» έγινε εξέταση της νομοθεσίας, των πολιτικών και 
χαρτογράφηση των αρχών που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα.  

Ειδικότερα για τον τομέα των παράκτιων περιοχών μία εκτεταμένη παρουσίαση της κυβερνητικής 

πολιτικής, δίδεται προηγούμενα στο κεφάλαιο 1.4 της παρούσας, όπου παρουσιάζονται με χρονολογική 

σειρά όλες οι κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Από την εξέταση των αναφερόμενων πολιτικών παρατηρείται η ποιοτική τους αναβάθμιση προϊόντος του 

χρόνου, από τις αρχικές γενικόλογες και ευχολογικές αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν 

στο μετριασμό των επιπτώσεων επιμέρους Τομέων.  

Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι πολιτικές που ασκούνται σε επίπεδο Περιφέρειας οι οποίες, υπό την ομπρέλα 

των Σχεδίων και Στρατηγικών Προσαρμογής που έχουν εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο προβλέπουν: 

- στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του παράκτιου χώρου (Σχέδιο – Πλαίσιο 

Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης των Ακτών της Αττικής / ΣΟ∆ΑΑ), (Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας – Αττικής, Νόμος 4277/2014 - ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014). 

- Στην εφαρμογή δράσεων μετριασμού και προσαρμογής στα ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά και 

συγχρόνως ευαίσθητα (λόγω και εγγύτητας στη μητροπολιτική περιοχή), οικοσυστήματα 

της Περιφέρειας, στα οποία προβλέπονται ειδικά για το σκοπό αυτό έργα όπως η μελέτη 

‘‘Εκτίμησης Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο 

Δράσης’’ (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και Περιφέρεια Αττικής, 2014). 

- Στην εφαρμογή δράσεων προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος της σημαντικότερης 

αστικής περιοχής της Περιφέρειας, που προβλέπονται με την παρέμβαση ‘‘Στρατηγική 

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων’’, που εκδόθηκε το 2017 

(Δήμος Αθηναίων, 2017). 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο θα γίνει και η ιεράρχηση των αποφάσεων προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

 

2.4.2 Κοινωνική ευπάθεια (Βήμα 4ο) 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται 

στο πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα 

πρέπει να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία, επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό 

το βήμα είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να 

επηρεάσουν τους κινδύνους. 

Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που:  
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•  Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο  

•  Είναι κοινωνικά στερημένοι  

•  Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, 

υπηρεσιών υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων.  

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 2-1  Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής 
ευπάθειας  

Χαρακτηριστικά κοινωνικής 
ευπάθειας  

Άνθρωποι που ζουν σε 
περιοχές που 
κινδυνεύουν  

• Τοποθεσία και θέση  

Άνθρωποι που είναι 
κοινωνικά στερημένοι  

• Ελλιπής διανοητική και φυσική 
κατάσταση  

• Λίγες οικονομικές 
δυνατότητες  

• Ζουν και εργάζονται σε κακή 
ποιότητα σπιτιών ή χώρων 
εργασίας  

Άνθρωποι που είναι 
κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης 
ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής 
ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και 
αποκλεισμού από τη 
λήψη αποφάσεων  

• Περιορισμένη πρόσβαση στις 
δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες  

• Περιορισμένη ή μη γνώση των 
κινδύνων  

•  Έλλειψη κοινωνικών δικτύων  

• Μικρή πρόσβαση σε 
συστήματα και υπηρεσίες 
υποστήριξης (π.χ. υγειονομική 
περίθαλψη)  
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Όπως για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, αποτελεί η απάντηση για 

κάθε ομάδα επιπτώσεων των παρακάτω ερωτημάτων που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ευπάθειας :  

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις;  

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι;  

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή 

ψυχική);  

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή 

χώρους εργασίας;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και 

ιδιωτικές μεταφορές;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους;  

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα;  

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες 

υποστήριξης (π.χ. υγειονομική περίθαλψη);  

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας   

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αξιολογήθηκαν για τη βαθμολόγηση των ομάδων επιπτώσεων, 

από την οποία προέκυψαν εκείνες οι ομάδες επιπτώσεων που έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα / 

προτεραιότητα για προσαρμογή και παρεμβάσεις. Είναι οι ομάδες επιπτώσεων που εξετάστηκαν με 

προβολή στο μέλλον, με βάση τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών και έντονα διατομεακών επιπτώσεων του εξεταζόμενου 

Τομέα από την κλιματική αλλαγή, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα οδηγούν σε δυσμενή 

επηρεασμό των ευάλωτων ατόμων, γεγονός που υποδεικνύει τη σπουδαιότητα και την προτεραιότητα των 

αναγκαίων επεμβάσεων απομείωσης και προσαρμογής. 

 

2.4.3 Ικανότητα προσαρμογής (Βήμα 5ο) 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι ένας κύριος παράγοντας που αξιολογείται κατά την εκτίμηση 

κινδύνου. Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Διακυβερνητική Συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC): 

Ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος είναι να σχεδιάζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής και συγκεκριμένα: 

- να προσαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές κλιματικές αλλαγές, 

- να μετριάσει πιθανές ζημίες, 

- να επωφελείται από τις ευκαιρίες και, 

- να αντιμετωπίζει τις συνέπειες. 

Η ικανότητα προσαρμογής διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 
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Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την εκπόνηση και 

εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για μελλοντικές 

επιπτώσεις». 

Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο «βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η ανθρώπινη 

ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής». 

Σε ότι αφορά τον εξεταζόμενο Τομέα η μεν διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής έχει αρκετές επιμέρους 

παραμέτρους, η δε οργανωτική είναι αυξημένη λόγω ανάπτυξης της ανθρώπινης γνώσης και των 

ικανοτήτων για την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής. Το στοιχείο όμως που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη αβεβαιότητα στην ανάλυση είναι αυτό των «αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής». Στο 

κατά πόσο δηλαδή οι ανθρώπινες παρεμβάσεις θα μπορέσουν να αποβούν αποτελεσματικές, δεδομένης 

της αβεβαιότητας που εισάγεται από την έκταση και ένταση των μελλοντικών αλλαγών, αλλά και το 

γεγονός ότι πολλές κύριες διεργασίες διεξάγονται μακριά από την ανθρώπινη παρατήρηση. 

Η ικανότητα προσαρμογής του εξεταζόμενου Τομέα αξιολογείται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας. 
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2.5 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.5.1 Επιλογή των επιπτώσεων Λίστας 2ου Επιπέδου (Βήμα 6ο)  

Από τον αρχικό κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’, προέκυψε ο ομαδοποιημένος κατάλογος με ενοποίηση 

παρόμοιων ή αλληλεπικαλυπτόμενων επιπτώσεων, στον οποίο περιέχονται και οι διατομεακές επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια έγινε επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα, που 

συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’, στον οποίο αναγράφεται για κάθε ομάδα επιπτώσεων και ο 

συσχετιζόμενος Τομέας. 

Ο κατάλογος ‘‘Κατηγορίας 2’’συντάχθηκε με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων τα οποία είναι: 

- Το Μέγεθος, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό των συνεπειών. 

- Η αντιληπτή Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης ή των συνεπειών. 

- ο Επείγων Χαρακτήρας σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων προσαρμογής. 

Τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2-2, ως 2-4 στη συνέχεια. Για τη βαθμονόμηση 

χρησιμοποιήθηκαν τα αναφερόμενα στους πίνακες κριτήρια, στα οποία έγιναν κάποιες παρεμβάσεις 

συμπλήρωσης / εμπλουτισμού τους με βάση τις ιδιαιτερότητες του Τομέα.  

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος:  

100 ∗ (
𝛫𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅ό + 𝛱𝜀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ό + 𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό

9
) ∗ (

𝛱𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼

3
) ∗ (

𝛦𝜋𝜀ί𝛾𝜔𝜈 𝜒𝛼𝜌𝛼𝜅𝜏ή𝜌𝛼𝜍

3
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. 
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Πίνακας 2-2 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης Μεγέθους επιπτώσεων 

Τάξη 
(Βαθμός)
) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 (
3

) 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών ή σοβαρών 

διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 
ζημιές σε ακίνητα και 
υποδομές. 

• Σημαντικές συνέπειες 
για την περιφερειακή 
και εθνική οικονομία. 

• Σημαντικές 
διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Σημαντική διακοπή ή 
απώλεια εθνικών ή 
διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων. 

• Μεγάλη απώλεια / 
αύξηση ευκαιριών 
απασχόλησης. 

• Μεγάλη απώλεια ή 
μείωση της 
μακροπρόθεσμης 
ποιότητας των 
σημαντικών ειδών / 
οικοτόπων / τοπίου. 

• Μεγάλη ή 
μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της 
κατάστασης / συνθηκών 
των περιοχών με διεθνή / 
εθνική σημασία. 

• Διαδεδομένη διαταραχή 
της λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος. 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / 
νερού / αέρα. 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις. 

• Δυνατότητα πολλών 
θανάτων ή σοβαρών 
βλαβών. 

• Απώλεια ή μεγάλη 
διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική 
ενέργεια). 

• Σημαντικές 
επιπτώσεις στις 
ευάλωτες ομάδες. 

• Αύξηση της εθνικής 
επιβάρυνσης για την 
υγεία. 

• Μεγάλη μείωση των 
κοινοτικών 
υπηρεσιών. 

• Μεγάλη ζημιά ή 
απώλεια 
πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή 
συμβολική αξία. 

• Σημαντικές 
επιπτώσεις στις 
υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης 

• Σημαντικές 
επιπτώσεις στην 
προσωπική 
ασφάλεια, π.χ. 
αυξημένη 
εγκληματικότητα. 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος ~ 100 km 
ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται  
~150 βλάπτονται  

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 (

2
) 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια  Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται  

• Διαδεδομένες ζημίες 
στην ιδιοκτησία και 
την υποδομή. 

• Επίδραση στην 
περιφερειακή 
οικονομία. 

• Συνέπειες στις 
λειτουργίες και στην 
παροχή υπηρεσιών 
για την εκκίνηση 
σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης. 

• Σημαντικές / 
μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / 
οικότοπους / τοπία. 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων 
εθνικής σημασίας. 

• Υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / 
νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

• Μεσοπρόθεσμη ή σε 

• Σημαντικοί αριθμοί 
επηρεάζονται. 

• Μικρή αναστάτωση 
στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας 
(νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια). 

• Αυξημένη 
ανισότητα, π.χ. 
μέσω της αύξησης 
του κόστους 
παροχής 
υπηρεσιών. 
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Τάξη 
(Βαθμός)
) 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

• Μικρή διακοπή των 
εθνικών μεταφορικών 
συνδέσεων. 

• Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες. 

• Μέτρια απώλεια / 
αύξηση ευκαιριών 
απασχόλησης. 

περιφερειακό επίπεδο 
απώλεια / μείωση των 
υπηρεσιών 
οικοσυστήματος. 

• Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες . 

• Συνέπειες για την 
επιβάρυνση της 
υγείας. 

• Μέτρια μείωση των 
κοινοτικών 
υπηρεσιών. 

• Μέτρια αυξημένος 
ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. 

• Μικρές επιπτώσεις 
στην προσωπική 
ασφάλεια. 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος  

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 10 ποταμού  

~1.500 επηρεάζονται  
~30 βλάπτονται  

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 (

1
) 

Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές  
Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 

αναστρέψιμης / τοπικής επίδρασης 
Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες. 

• Δεν έχει επιπτώσεις 
στην εθνική ή 
περιφερειακή 
οικονομία. 

• Τοπική διακοπή 
συστημάτων 
μεταφοράς. 

• Βραχυπρόθεσμες / 
αναστρέψιμες 
επιπτώσεις σε είδη / 
οικοτόπους / τοπίο ή 
υπηρεσίες 
οικοσυστήματος. 

• Περιορισμένη 
υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / 
νερού / αέρα.  

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια 
/ μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης 
των καθορισμένων 
χώρων.  

• Μικροί αριθμοί που 
επηρεάζονται.  

• Μικρή μείωση των 
κοινοτικών 
υπηρεσιών.  

• Μέσα στην περιοχή 
αντιμετωπίσιμου 
συμβάντος.  

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος  

1 ha οικοτόπων επηρεάζονται  
Ή  βελτιώνονται  

~ 1 km ποταμού που  
επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται  
~15 βλάπτονται 

 

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την ταξινόμηση της Πιθανότητας δίδονται στον Πίνακα 2-3. Για την 

ταξινόμηση ισχύουν ακόμα τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και 

στην συνέπεια και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για 

παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης. 
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β) Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά η μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 

 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια ταξινόμησης και βαθμολόγησης Πιθανότητας επιπτώσεων 

Τάξη (Βαθμός) 
Πιθανότητα 

Υψηλή (3) 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση (2) 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα  

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες  

Χαμηλή (1) 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα  

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες  

Η ταξινόμηση του επείγοντος χαρακτήρα των αποφάσεων παρουσιάζει δυσκολίες, δεδομένης της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων 

αποφάσεων πριν από το 2030 και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. 

Τα κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4. 

Πίνακας 2-4 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης του επείγοντος χαρακτήρα για τη λήψη 
αποφάσεων προσαρμογής 

Τάξη 
(Βαθμός) 

Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή (3) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 
απαιτούνται πριν από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή 
θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να 
υπονομευθούν από την ταχύτητα των κλιματικών 
συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική 
περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. 
ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων «μεγάλης διάρκειας 
ζωής» ή προσυμφωνημένων αποδόσεων. 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των 
δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση (2) 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που 
απαιτούνται πριν από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή 
θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

Προσεκτική 
παρακολούθηση 
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Τάξη 
(Βαθμός) 

Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να 
υπονομευθούν από την ταχύτητα των κλιματικών 
συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική 
περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία. 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των 
δυνατοτήτων προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν 
ορισμένες δυνατότητες για βαθμιαία προσαρμογή 
μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένο κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός 
εάν ληφθούν μέτρα για την αύξηση της προσαρμοστικής 
ικανότητας. 

Χαμηλή (1) 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή 
άλλες αποφάσεις πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των 
δυνατοτήτων προσαρμογής τους.  

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες 
σταδιακής προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου.  

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής 
ικανότητας με περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης 
της προσαρμοστικής ικανότητας για την αποφυγή 
δυσλειτουργίας.  

Αναμονή 

 

2.5.2 Προσδιορισμός των δεικτών κινδύνου (Βήμα 7ο)  

Για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας του εξεταζόμενου Τομέα 

επιλέχθηκαν δείκτες που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές και επιπτώσεις οι οποίοι θα 

δώσουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.  

Στο Παραδοτέο Μεθοδολογίας της παρούσας σύμβασης (Παραδοτέο 1) δίδεται κατάλογος δεικτών και 

συναρτήσεων απόκρισης, που είναι προσαρμοσμένοι για τις συνθήκες της Περιφέρειας (Πίνακας 2-5). 

Πίνακας 2-5 Ενδεικτικοί δείκτες και συναρτήσεις απόκρισης προσαρμοσμένα για τις συνθήκες της 
Περιφέρειας (από Παραδοτέο 1 παρούσας σύμβασης) 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

FL1 
Αριθμός ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρό 
κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή θάλασσα. 

Θα χρησιμοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας. Ο αριθμός των ατόμων θα 
υπολογισθεί από τα στοιχεία των απογραφών της 
ΕΛΣΤΑΤ. 

FL2 
Αριθμός ευάλωτων ατόμων με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (βάσει του αριθμού των 

Ως άνω 
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ατόμων που απειλούνται με πλημμύρες στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές). 

FL4a 
Έκταση γεωργικής γης σε ετήσια πιθανότητα 
πλημμύρας 10% ή μεγαλύτερη: βάθος 
πλημμύρας 0,5m ή μεγαλύτερο (km2). 

Οι συνέπειες της πλημμύρας περιλαμβάνουν τη 
ζημία και την απώλεια των καλλιεργειών. Οι 
συχνές πλημμύρες μπορούν επίσης να αλλάξουν 
την καταλληλότητα της γης για διαφορετικούς 
γεωργικούς σκοπούς. 

FL4b 

Έκταση γεωργικής γης με ετήσια πιθανότητα 
πλημμύρας 33% ή μεγαλύτερη: βάθος 
πλημμύρας 0,5m ή μεγαλύτερο (km2). 

FL6a 
Αριθμός κατοικιών με σημαντικό κίνδυνο 
πλημμύρας από ποτάμια ή θάλασσα. 

Η εκτίμηση του αριθμού των κατοικιών που 
πλήττονται από τις πλημμύρες και οι σχετικές 
οικονομικές ζημιές αποτελούν σημαντικό δείκτη 
του κινδύνου πλημμύρας. Η εκτίμηση θα βασισθεί 
ι στις σημερινές ζημιές ιδιοκτησίας και 
περιεχομένου. 

FL6b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected Annual 
Damage) EAD σε οικιστική ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL7a 
Αριθμός μη οικιστικών ακινήτων με σημαντικό 
κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή θάλασσα. 

 

FL7b 
Αναμενόμενη Ετήσια Βλάβη (Expected Annual 
Damage) EAD σε μη οικιστική ιδιοκτησία. 

Ανάλυση κόστους με βάση τον αριθμό των 
ιδιοκτησιών που κινδυνεύουν. 

FL8a 
Δρόμοι με σημαντική πιθανότητα πλημμύρας 
(km). 

Το μήκος των οδών και των σιδηροδρομικών 
γραμμών που επηρεάζονται θα υπολογισθούν με 
βάση και τα δεδομένα συχνότητας πλημμύρας 
των σχεδίων διαχείρισης. 

FL8b 
Οι σιδηροδρομικές γραμμές με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (km). 

FL10 
Εγκαταστάσεις διανομής και επεξεργασίας 
νερού που κινδυνεύουν από πλημμύρες. 

Η παροχή νερού αποτελεί ζωτική υπηρεσία για 
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η πλημμύρα 
των εγκαταστάσεων διανομής και επεξεργασίας 
νερού όχι μόνο προκαλεί ζημιές αλλά μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε απώλεια υπηρεσιών 
επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχές τόσο εντός 
όσο και εκτός των πλημμυρικών ζωνών. 

FL11a 
Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (αριθμός και ισχύς). 

Αυτός ο δείκτης παρέχει μια εκτίμηση των 
πιθανοτήτων απώλειας ισχύος κατά τη διάρκεια ή 
μετά από ένα συμβάν πλημμύρας. FL 11b 

Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη 
πιθανότητα πλημμύρας (αριθμός) 

FL12a 
Νοσοκομεία με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός). 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL12b 
Σχολεία με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας 
(αριθμός). 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. 

FL13 
Αριθμός κατοικιών με σημαντική πιθανότητα 
πλημμύρας (για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις 
στις ασφαλιστικές καλύψεις). 

Ορισμένες κατοικίες βρίσκονται σε κίνδυνο 
εξαιτίας συμβάντων πλημμύρας. Υπάρχει 
κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος ασφάλισης και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί δυσχερής και 
αδύνατη η ασφαλιστική τους κάλυψη καθώς ο 
κίνδυνος πλημμύρας αυξάνεται. Αυτός ο δείκτης 
παρέχει μια ένδειξη για τον αριθμό των ακινήτων 
στα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν οι 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να υπάρξει 
σχετική συνεννόηση με τις ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

FL14 
Παράκτια διάβρωση: Έκταση γης 
(συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής γης και 
των οικοτόπων) που επηρεάζεται. 

Η παράκτια διάβρωση δημιουργεί ένα 
διαφορετικό είδος απειλής σε σύγκριση με τις 
πλημμύρες - μόλις χαθεί η γη από τη διάβρωση, 
δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αυτός ο δείκτης παρέχει 
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μια ένδειξη των επιπτώσεων της διάβρωσης στη 
γεωργική γη και στα ενδιαιτήματα. Αυτός ο 
δείκτης δεν καλύπτει ωστόσο όλους τους 
καθορισμένους τόπους σε όλη τους την έκταση. 
Κατά συνέπεια, παρέχει μόνο μερική ένδειξη των 
επιπτώσεων της διάβρωσης των ακτών σε 
ενδιαιτήματα. 

FL15 
Έκταση αρχαιολογικών χώρων με σημαντική 
πιθανότητα πλημμύρας. 

Πρόκειται για ένα απλό δείκτη που καταγράφει 
την έκταση των περιοχών των Αρχαιολογικών 
Χώρων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
πλημμύρας. Παρέχει ένδειξη των πιθανών 
επιπτώσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει το ευρύ 
φάσμα άλλων τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως τα διατηρητέα κτίρια. 
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2.6 Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου 

 

2.6.1 Τρέχων κίνδυνος 

Η κατανόηση των κινδύνων που διατρέχει σήμερα ο εξεταζόμενος Τομέας (τρέχων κίνδυνος) αποτελεί 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία, την αφετηρία για την αξιολόγηση της μεταβολής που θα υποστούν οι 

κίνδυνοι αυτοί με την κλιματική αλλαγή. Οι σημερινοί (άμεσοι) κίνδυνοι του Τομέα αποκαλύπτονται κατά 

μία έννοια από τη Λίστα 2ου Επιπέδου (Πίνακας κεφαλαίου 11.3), ενώ δεδομένα και πληροφορίες 

αξιολόγησης λήφθηκαν από τα Σχέδια Διαχείρισης των ΛΑΠ και των Κινδύνων Πλημμύρας, από μεγάλο 

αριθμό εξειδικευμένων ερευνών, εργασιών και μελετών, όπως για παράδειγμα η Έκθεση της ΤτΕ και από 

προσέγγιση ειδικών επιστημόνων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τρέχων κίνδυνος του Τομέα Παράκτιων Ζωνών (ακτές) περιλαμβάνει τις εξής 

δύο κύριες κατηγορίες: 

α)  κίνδυνος από παράκτια διάβρωση και 

β) κίνδυνος από παράκτιες πλημμύρες  

προερχόμενοι από συνδυασμό αιτίων μεταξύ των οποίων είναι: 

i. Αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας 

ii. αύξηση της στάθμης της θάλασσας  

iii. αύξηση των θαλασσοταραχών θυέλλης, 

iv. αλλαγή στις επικρατούσες  διευθύνσεις ανέμου και του κυματικού κλίματος 

v. αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα και τις παράκτιες διεργασίες 

vi. φυσικές διεργασίες (ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων) και ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο και στη γεωμορφολογία της ακτογραμμής. 

 

Όσον αφορά τους Λιμένες ο τρέχων (άμεσος) κίνδυνος περιλαμβάνει στις ακόλουθες δύο κύριες 

κατηγορίες: 

α)  κίνδυνος στις λιμενικές υποδομές λόγω: i. των φθορών που προκλήθηκαν από τις φυσικές 

καταστροφές και της ανάγκης επιδιορθώσεων και ανακατασκευών τους ii. υλοποίησης έργων 

προληπτικής προστασίας των υφιστάµενων υποδοµών µεταφορών 

β) κίνδυνος από διατάραξη της λειτουργία του λιμένα λόγω καθυστερήσεων και άλλων αλλαγών σε 

δροµολόγια και υπηρεσίες 

 

2.6.2 Μελλοντικός Κίνδυνος & Συνάρτηση απόκρισης (Βήμα 8ο) 

Στο συγκεκριμένο βήμα της Μεθοδολογίας, ο τρέχων κίνδυνος για τον Τομέα όπως προσδιορίστηκε 

παραπάνω, συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές μεταβλητές με τις οποίες θα υπάρχει σαφής 

συσχέτιση εξάρτησης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία συνθήκη προβολής στο μέλλον της 
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συμπεριφοράς του τρέχοντος κινδύνου (συνάρτηση απόκρισης), προσδιορίζοντας ουσιαστικά τον 

μελλοντικό κίνδυνο. Επίπεδο μελλοντικής αναφοράς θα είναι η κλιματική περίοδος των σεναρίων που 

έχουν προσδιοριστεί από τη Μεθοδολογία και εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να μην είναι εύκολη η συσχέτιση των κινδύνων με κλιματικές μεταβλητές, 

όμως στον εξεταζόμενο Τομέα η ανεύρεση συσχέτισης εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο εύκολη λόγω 

της άμεσης εξάρτησης που έχει με μετρήσιμα μεγέθη (άνεμοι κ.α.). 

Τέλος τονίζεται ότι στη χρήση και αξιολόγηση των συναρτήσεων απόκρισης υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό 

και ο παράγοντας της κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι 

συνδέονται τόσο με τις κλιματικές όσο και με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές.  

Στην παρούσα έκθεση δεν εξετάσθηκε ο παράγοντας αυτός (κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας) καθώς 

αξιολογείται διατομεακά από άλλους τομείς όπως Υδατικών Πόρων & Πλημμυρών, Υποδομών κ.ά.. 

2.6.3 Εκτίμηση αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής (Βήμα 9ο) 

Η προβολή στο μέλλον της συμπεριφοράς (μεταβολής) του τρέχοντος κινδύνου θα γίνει όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα με χρήση των συναρτήσεων απόκρισης. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν εκτιμήσεις για το 

επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Το μέλλον αντιπροσωπεύεται σύμφωνα με τη Μεθοδολογία, από δύο Διαφορετικά Σενάρια Εκπομπών 

(RCPs scenarios), για 2 μελλοντικές χρονικές περιόδους (με κέντρο τη δεκαετία του 2046 και 2096). Τα 

σενάρια μελλοντικής προβολής είναι 2 από τα 4 σενάρια που εξετάστηκαν στα πλαίσια της Πέμπτης 

Έκθεσης Αξιολόγησης (Fifth Assessment Report- AR5) της IPCC, τα οποία συνδέονται με χρονοσειρές 

συγκεντρώσεων εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου, αιωρούμενων σωματιδίων και χημικά ενεργών 

αερίων στην ατμόσφαιρά, καθώς και με αλλαγές χρήσεων γης. Πρόκειται για το σενάριο RCP8.5 (το πιο 

σοβαρό σενάριο με 8,5 Wm-2 ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα το 2100 σε σχέση με τους προ-βιομηχανικούς 

χρόνους) και το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). 

Το σενάριο RCP4.5 (μεσαίο σενάριο) αποτελεί ένα σενάριο σταθεροποίησης κατά το οποίο το ενεργειακό 

ισοζύγιο της ατμόσφαιρας σταθεροποιείται μετά το 2100. Το σενάριο λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι θα 

υλοποιηθούν προγράμματα αναδάσωσης και ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. Επιπλέον οι εκπομπές μεθανίου αναμένονται να είναι σταθερές, ενώ οι εκπομπές CO2 

επιτρέπεται να αυξηθούν με αργούς ρυθμούς έως το 2040 και να αρχίσουν να μειώνονται από τότε και 

μετά. Το RCP4.5 αντιπροσωπεύει γενική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση ορυκτών 

καυσίμων, ενώ υποθέτει αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. 

Το σενάριο RCP8.5 (ακραίο σενάριο) χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων τους στην ατμόσφαιρα. Αναπαριστά μία μελλοντική 

κατάσταση κατά την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και οι 

εκπομπές μεθανίου και N2O θα αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Θα αυξηθεί η 

χρήση γης λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού καθώς και η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή 

ενέργειας και για τη μετακίνηση. 

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών σεναρίων θα προβληθούν σε δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που 

είναι αρκετά απομακρυσμένες από το σήμερα και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Είναι οι περίοδοι 2040-2059 (2050s) και 2070-2089 (2080s) για να 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

          51 

εκτιμηθεί η κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Η βασική περίοδος κατά την οποία θα 

υπολογιστούν οι μεταβολές είναι η περίοδος 1981-2000. Η επιλογή του 20ετούς μήκους είναι ένας 

συμβιβασμός μεταξύ της ύπαρξης επαρκών στοιχείων για την εύλογη εκτίμηση των βασικών μεταβλητών 

(τόσο των μέσων όσο και των άκρων τους) και της σημερινής (π.χ. η επιλογή μιας περιόδου 30 ετών θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα στο κέντρο της αρχικής περιόδου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η οποία είναι 

πολύ νωρίς). Αποφεύγουμε να έχουμε το 2019 ως κέντρο της σημερινής περιόδου, καθώς αυτό θα 

απαιτούσε αναπόφευκτα τη χρήση δεδομένων από δεκαετείς μελλοντικές προσομοιώσεις (2019-2029) και 

αυτό θα μείωνε την αξία κάθε προσπάθειας αξιολόγησης της προσομοίωσης και σύγκριση με παρελθούσες 

παρατηρήσεις. 

 

2.6.4 Κοινωνικό – οικονομικές αλλαγές (Βήμα 10ο)  

Στην παρούσα έκθεση δεν εξετάσθηκε ο παράγοντας αυτός (κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας) καθώς 

αξιολογείται διατομεακά από άλλους τομείς όπως Υδατικών Πόρων & Πλημμυρών, Υποδομών κ.ά.. 

 

2.6.5 Οικονομικές Επιπτώσεις (Βήμα 11ο)  

Το συγκεκριμένο βήμα συνιστά μια προσπάθεια χρηματικής αποτίμησης των διάφορων κινδύνων 

προκειμένου να γίνει αρχική σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κινδύνους άλλων Τομέων.  

Αυτό υλοποιείται ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την ιδέα της έκθεσης της ΕΜΕΚΑ (ΕΜΕΚΑ, 2011) 

όπου γίνεται μία απλοποιητική προσέγγιση του κόστους των μέτρων που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο στην περίπτωση των ακτών όσο και 

στην περίπτωση των λιμένων.  

Επισημαίνεται τέλος ότι η εγγενής αξία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, δε περιλαμβάνονται 

στην οικονομική αποτίμηση. 
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2.7 Έκθεση Κινδύνων 

2.7.1 Παράθεση αποτελεσμάτων (Βήμα 12ο) 

Το τελευταίο βήμα της μεθοδολογικής προσέγγισης θα είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της 

κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Στο συγκεκριμένο βήμα αναφέρονται 

συνοπτικά οι κίνδυνοι του εξεταζόμενου Τομέα, αλλά η Έκθεση Κινδύνων θα είναι συνολική λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους κινδύνους και τα διατομεακά ζητήματα. Ορισμένοι κίνδυνοι μπορούν να εκφραστούν σε 

νομισματικούς όρους, άλλοι είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Επίσης ορισμένοι κίνδυνοι απειλούν 

ενδεχόμενα συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Οι διαφορετικοί επιμέρους κίνδυνοι χαρακτηρίζονται 

από «υψηλές», «μεσαίες» ή «χαμηλές» συνέπειες μεγέθους και είτε «υψηλή», «μεσαία» ή «χαμηλή» 

εμπιστοσύνη. 

 

2.8 Επίπεδα Εμπιστοσύνης 

Με το χαρακτηρισμό ‘‘επίπεδα εμπιστοσύνης’’ νοείται στην ανάλυση η αξιοπιστία των δεδομένων και των 

επεξεργασιών που έγιναν, καθώς και η θεωρητική βάση των επιμέρους προσεγγίσεων και της συνολικής 

εργασίας. Αναφέρεται αφενός μεν στην εκτίμηση του μεγέθους του μελλοντικού κινδύνου και αφετέρου 

στην οικονομική του αποτίμηση. 

 

2.8.1 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και μέγεθος (συνεπειών) κινδύνου 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-6): 

Πίνακας 2-6 Κριτήρια ταξινόμησης επιπέδου εμπιστοσύνης των αναλύσεων 

Επίπεδο εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλό (H) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, έχει εξετασθεί 

από ειδικούς και έχει κριθεί ως αποδεκτή. 

Μέσο (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων σε κάποια 

θεωρητική βάση, με τη χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία 
από ειδικούς. 

Χαμηλό (L) 
Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. μη 

απολύτως έγκυρα στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης. 

Το δε επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας βαθμολογείται με τρεις κλάσεις (Πίνακας 2-7): 

Πίνακας 2-7 Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικό – Υψηλή επίπτωση 

2 Θετικό – Μέση επίπτωση 

1 Θετικό – Χαμηλή επίπτωση 

1 Αρνητικό – Χαμηλή επίπτωση 

2 Αρνητικό – Μέση επίπτωση 

3 Αρνητικό – Υψηλή επίπτωση 
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 Χωρίς Δεδομένα 

2.8.2 Επίπεδα Εμπιστοσύνης και Αβεβαιότητες οικονομικής αποτίμησης 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης της οικονομικής αποτίμησης διακρίνεται σε τρεις κλάσεις ως εξής (Πίνακας 2-8): 

Πίνακας 2-8 Κατάταξη της Εμπιστοσύνης στη Χρηματική Αποτίμηση 

Κατάταξη εμπιστοσύνης 
Ορισμός 

Υψηλή (H) 
Υποδηλώνει σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, μοντέλα και παραδοχές 
που χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση και την εφαρμογή αυτών 
στη τωρινή αξιολόγηση. 

Μεσαία (M) 
Υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων περιορισμών σε σχέση με τη συνέπεια και 
πληρότητα των δεδομένων, μοντέλων και παραδοχών που 
χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση. 

Χαμηλή (L) 
Υποδηλώνει ότι η γνώση που έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική 
αποτίμηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η κλιματική αλλαγή που αποτελεί το αίτιο μεταβολής στο μέλλον του τρέχοντος κινδύνου για τον Τομέα 

των παράκτιων ζωνών, εκφράζεται με αλλαγές συγκεκριμένων μετεωρολογικών παραμέτρων που 

αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση των συνθηκών του κλίματος της περιόδου αναφοράς.   

Στο 5ο Παραδοτέο της παρούσας μελέτης (Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου 

περιφερειακού κλιματικού μοντέλου), δίδονται εκτιμήσεις για τη μεταβολή των μετεωρολογικών 

παραμέτρων όπως : ετήσιας θερμοκρασίας, εποχικής θερμοκρασίας, ετήσιας βροχόπτωσης, σχετικής 

υγρασίας, ανέμου, νεφοκάλυψης, ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας στα 2 σενάρια μελλοντικής 

προβολής του βήματος 9 της μεθοδολογίας (RCP4.5 και RCP8.5), με εκτιμήσεις μεταβολής τους στην 

περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μεταβολές των δύο (2) κρίσιμων μετεωρολογικών 

παραμέτρων για τον υπό μελέτη τομέα (ακτές και λιμένες), σε σχέση με την περίοδο αναφοράς έχουν ως 

εξής: 

3.1.1 Άνεμος 

Αποτελεί παράμετρο που κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές της μέσης ετήσιας 

τιμής της ταχύτητας του ανέμου είναι μικρές, με αυξήσεις που δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο της 

Περιφέρειας, ενώ και στο μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες αυξήσεις – αν και ελαφρώς 

μεγαλύτερες – δεν ξεπερνούν το 5% στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής ακόμα και για την 

περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Εν τούτοις κατά το θέρος με βάσει της εκτιμήσεις του περιοχικού κλιματικού μοντέλου MPI-RCA4 

αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ετήσιων ανέμων τόσο κατά το εγγύς όσο και κατά το μακρινό μέλλον 

και υπό τα δύο υπό μελέτη σενάρια εκπομπών. Οι αυξήσεις αυτές θα πλησιάσουν στα ανατολικά του 

νομού το 10% στο εγγύς μέλλον (2031-2060) ενώ κατά το μακρινό μέλλον (2071-2100) εκτιμάται ότι θα 

ξεπεράσουν το 15% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. Οι παραπάνω αυξήσεις αν και θα 

μετριάσουν κάπως την αύξηση των ακραίων θερμών επιβαρύνσεων του πληθυσμού θα αυξήσουν 

σημαντικά των κίνδυνό εκδήλωσης και την ταχύτητα εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. 

Όπως θα παρουσιαστεί και στο κεφάλαιο 5.4, στο εγγύς μέλλον επιβεβαιώνεται όπως προαναφέρθηκε 

σημαντική ποσοστιαία μεταβολή του ανεμολογικού κλίματος (συνεπώς και του κυματικού κλίματος) της 

τάξεως του 10%, ενώ κατά το μακρινό μέλλον σε πολλές περιοχές η μεταβολή αυτή θα ξεπεράσει το 10%, 

ενώ σε ορισμένες περιοχές αποκτά τιμές μεταβολής μεγαλύτερες του 20%. 

3.1.2 Ανύψωση της Στάθμης της Θάλασσας 

Για τις ακτογραμμές της Περιφέρειας Αττικής, βάση της εκτιμώμενης χρονικής εξέλιξη των μεταβολών της 

στάθμης της θάλασσας αναμένεται διαρκής άνοδος που θα αγγίξει στο τέλος το αιώνα τα 30 cm για το 

σενάριο RCP4.5 και τα 40 cm για το σενάριο RCP8.5.  

 

Οι μεταβολές των λοιπών μετεωρολογικών παραμέτρων, έχουν ως εξής: 
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3.1.3 Ετήσια Θερμοκρασία 

Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στην περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, αναμένεται 

ότι θα αυξάνεται κατά 0,14οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 1,1oC έως το 2100 και 

επομένως, αναλογικά κατά 0,42oC έως το 2500. Για το ακραίο σενάριο RCP8.5, η αύξηση αναμένεται ότι θα 

είναι 0,51οC ανά δεκαετία για την περίοδο 2045-2100. 

Η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία για την περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, δείχνει 

μια αυξανόμενη τάση 0,13οC ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση κατά 1,0οC μέχρι το 2100. 

Αντιστοίχως, για το ακραίο σενάριο RCP8.5 η αύξηση προβλέπεται να είναι 0,48οC ανά δεκαετία μέχρι το 

2100. 

3.1.4 Εποχική Θερμοκρασία 

Η μέση θερινή μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την Αττική. Η αύξηση αυτή θα 

κυμανθεί από 2οC στο νότιο τμήμα της Αττικής μέχρι τους 2,4οC στο βόρειο, δυτικό και κεντρικό τμήμα. Στο 

μακρινό μέλλον (2071-2100) αναμένονται μεγαλύτερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας του 

καλοκαιριού έως 3,5oC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής. 

Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο Ιούλιος απεικονίζει τις υψηλότερες αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας 

που φθάνουν στους 2,5οC στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της αστικής 

περιοχής της Αθήνας (ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά). Στα τέλη του 21ου αιώνα, η αύξηση 

της μέγιστης θερμοκρασίας αναμένεται να είναι 1οC υψηλότερη σε σύγκριση με τη μελλοντική περίοδο 

σχεδόν σε ολόκληρο τον τομέα. Για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, η αστική περιοχή της 

Αθήνας και το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου θα παρουσιάσουν αύξηση περίπου 3,5οC. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες >37οC 

έως και πάνω από 20 ημέρες ετησίως σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει μια σειρά 

από τομείς όπως, η ενέργεια (σημαντική αύξηση των ενεργειακών αναγκών για ψύξη), η αύξηση στη 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας για ιδιαίτερα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, η αύξηση στο μεταφορικό έργο 

που θα επιτελείται μέσω των οδικών υποδομών κυρίως προς θαλάσσιες περιοχές κλπ και μεταξύ αυτών 

και η κατανάλωση νερού που εντάσσεται στον εξεταζόμενο Τομέα των υδατικών πόρων. 

Μια άλλη παράμετρος μεγάλης σημασίας για τις αστικές περιοχές είναι η αλλαγή στον αριθμό των ζεστών 

νυχτών ανά έτος. Αυτές είναι νύχτες όπου η νυχτερινή θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20οC και 

χαρακτηρίζονται ως «τροπικές νύχτες». Στο εγγύς μέλλον (2031-2060), ο αριθμός των τροπικών νυχτών θα 

αυξηθεί κατά 25 και 30 ημέρες ετησίως στο νότιο και βόρειο τμήμα, αντίστοιχα. Μέχρι το τέλος του αιώνα, 

ο δείκτης αυξάνεται κατά 40 ημέρες στο νότιο τμήμα της Αττικής και της Αθήνας, σε 45 ημέρες στο βόρειο 

τμήμα της χερσονήσου. 

3.1.5 Ετήσια Βροχόπτωση 

Η συνολική ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα αναμένεται με πτωτική τάση και τα δύο κλιματικά σενάρια. Το 

ήπιο σενάριο RCP4.5 δείχνει μείωση 6,5 mm ανά δεκαετία, ενώ για το ακραίο σενάριο με πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου (RCP8.5) η μείωση είναι 4,5 mm ανά δεκαετία. Αυτοί 

οι ρυθμοί μείωσης οδηγούν σε ετήσια μείωση της τάξης των 55 mm και 40 mm αντίστοιχα για το κάθε 

σενάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 85 ετών έως το 2100. 
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3.1.6 Σχετική Υγρασία 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μειώσεις της μέσης ετήσιας τιμής της σχετικής υγρασίας 

είναι μικρές και δεν ξεπερνούν το 2% σε κανένα σημείο της Περιφέρειας αλλά στο μακρινό μέλλον (2071-

2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες και ξεπερνούν ελαφρά το 10% στα βορεινά τμήματα της 

Αττικής για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. 

Οι μεταβολές της σχετικής υγρασίες παρουσιάζουν και εποχική κύμανση με σχεδόν μηδενικές μειώσεις 

κατά τη χειμερινή περίοδο και στον αντίποδα πολύ σημαντικές μειώσεις κατά τη θερινή περίοδο οπότε και 

αγγίζουν το 10% στα εσωτερικά τμήματα του λεκανοπεδίου κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) και για τα 2 

σενάρια εκπομπών, ενώ στο μακρινό μέλλον (2071-2100) ξεπερνούν το 10% για το μετριοπαθές σενάριο 

RCP4.5 και αγγίζουν το 20% στην περίπτωση του σεναρίου εκπομπών RCP8.5. 

3.1.7 Νεφοκάλυψη 

Κατά το εγγύς μέλλον (2031-2060) οι ποσοστιαίες μεταβολές του κλάσματος νεφοκάλυψης είναι αμελητέες 

για το σενάριο RCP4.5, ενώ στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 αναμένεται μικρή μείωση της τάξης του 

5%. Στο μακρινό μέλλον (2071-2100) οι εκτιμώμενες μειώσεις είναι μεγαλύτερες, φτάνουν το 5% για το 

σενάριο RCP4.5 και ξεπερνούν το -10%στην περίπτωση του σεναρίου RCP8.5. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν 

και κατά το θέρος αναμένονται ποσοστιαίες μειώσεις ακόμα και κατά 50% το παραπάνω αποτέλεσμα δεν 

έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των πολύ μικρών τιμών νέφωσης και κατά το παρόν κλίμα (1971-2000). 

 

3.2 Λίστα Ανάλυσης 1ου Επιπέδου  

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που αναφέρονται στον Τομέα Παράκτιες 

Ζώνες (ακτές & λιμένες) συνοψίζονται ως εξής: 

Α) Επιπτώσεις στις ακτές 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις παράκτιες ζώνες και το θαλάσσιο περιβάλλον αυξάνοντας τις 

θερμοκρασίες, αλλάζοντας τα συστήματα βροχόπτωσης και τις διαδρομές των καταιγίδων που με τη σειρά 

τους θα οδηγήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, σε αύξηση του επιπέδου 

της θάλασσας, σε αύξηση των κυμάτων καταιγίδας και σε αυξημένη υποχώρηση των ακτών που 

προκλήθηκε από ισχυρότερη διάβρωση των παραλιών. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες ζώνες, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Αύξηση των πλημμυρών των παράκτιων περιοχών, μόνιμες θαλάσσιες εισβολές 

• Απώλεια γης και φυσικών πόρων, παράκτια συρρίκνωση, αύξηση παράκτιας διάβρωσης 

• Προώθηση υφάλμυρου μετώπου στη ενδοχώρα 

• Εντατικοποίηση της αποδόμησης των δελταϊκών περιοχών 

• Απώλεια υγροτόπων και οικοσυστημάτων 

• Αλλαγές στις παράκτιες διεργασίες, στα ωκεάνια ρεύματα και στην παράκτια γεωμορφολογία 

• Υπερπήδηση παράκτιων θωρακίσεων, φραγμάτων κλπ. 

• Βλάβες στις υποδομές, τουρισμό, μεταφορές 

• Απώλεια δομημένου και πολιτιστικής σημασίας περιβάλλοντος 



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

          57 

 

Β) Επίδραση στους Λιμένες 

Οι πιθανές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει: 

• Καθυστερήσεις, κλείσιμο λιμένων και διατάραξη των λιμενικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν 

από πλημμύρες επιφανειακών υδάτων και το συνδυασμένο αποτέλεσμα της αύξησης της 

στάθμης της θάλασσας και της κυματικής δράσης, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα ύψη 

κύματος στους λιμένες. 

• Ζημιά στην υποδομή (χερσαία και θαλάσσια), στο εξοπλισμό (γερανοί), στα δίκτυα (μεταφοράς, 

ενέργειας κ.ά) αλλά και στα σκάφη από πλημμύρες, κυματισμό, ισχυρούς ανέμους. Αυξημένα 

κόστη συντήρησης και της ανάγκης ανύψωσης της στάθμης ή ανασχεδιασμού των 

κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, χερσαίων χώρων κλπ.  

• Αλλαγές στην στερεοπαροχή που οδηγούν σε αυξήσεις του κόστους συντήρησης καναλιών 

πλοήγησης. 

• Οικονομικές απώλειες, αυξημένα ασφάλιστρα, ρύπανση, μείωση τουρισμού, απώλεια ζωών. 

• Αύξηση στη ζήτηση ενέργειας (κλιματισμός των χερσαίων υποδομών)  

Όλες οι πιθανές επιπτώσεις που εκτιμώνται στον Τομέα από την κλιματική αλλαγή έχουν καταγραφεί στον 

Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 1’’που δίδεται στον Πίνακα του κεφαλαίου 11.1, στα Προσαρτήματα της παρούσας.  

Ο Πίνακας αποτελείται από δύο μέρη, από ένα για την κάθε μία συνιστώσα του Τομέα (Ακτές και Λιμένες).  

Στον Κατάλογο έχουν περιληφθεί 52 επιμέρους επιπτώσεις, από τις οποίες οι 25 αναφέρονται στις ακτές 

και οι 27 στους λιμένες. 

 

Στον Πίνακα του κεφαλαίου 11.2, ακολουθεί, η ομαδοποίηση των επιπτώσεων και ο χαρακτηρισμός αυτών 

που αφορούν περισσότερους Τομείς (διατομεακές επιπτώσεις). Τονίζεται ότι επιδιώξαμε τον περιορισμό 

των ομάδων επιπτώσεων με σκοπό να αξιολογηθούν στην κλιματική αλλαγή οι περισσότερες δυνατές 

επιμέρους επιπτώσεις.  

Η ομαδοποίηση απέδωσε τελικά πέντε (5) ομάδες επιπτώσεων στην περίπτωση των ακτών και τέσσερις(4) 

στην περίπτωση των λιμένων που όλες συσχετίζονται και με άλλους Τομείς, κάτι που είναι αναμενόμενο 

λόγω και της σημαντικότητας του εξεταζόμενου Τομέα. Οι ομάδες επιπτώσεων που διαχωρίσαμε είναι οι 

εξής: 

Ακτές 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζημιές από πλημμύρες’’ αναφέρεται στις θαλάσσιες εισβολές στις 

ακτές, στις παράκτιες πλημμύρες και στη μεταβολή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Ζημιές από παράκτια διάβρωση’’ αναφέρεται στην απώλεια γης και 

φυσικών πόρων, στην παράκτια συρρίκνωση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Υποβάθμιση Περιβάλλοντος’’ αναφέρεται τις κάθε μορφής 

διαταραχές που προκαλούνται στη λειτουργία του φυσικού οικοσυστήματος. 
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- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Βλάβες στις Υποδομές και στο Δομημένο περιβάλλον-πολιτιστική 

κληρονομιά; Τουρισμό’’ αναφέρεται σε βλάβες στους αντίστοιχους τομείς. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής 

επιπτώσεις που προκαλούν αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για την υγεία. 

Λιμένες 

- Η ομάδα επιπτώσεων «Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές» αναφέρεται σε βλάβες στις 

εγκαταστάσεις τον εξοπλισμό και τα δίκτυα του λιμένα καθώς στο αυξημένο κόστος 

συντήρησης και προσαρμογής των υποδομών και του λιμένα εξαιτίας της κλιματικής 

αλλαγής.  

- Η ομάδα επιπτώσεων «Ζημιές και διατάραξη στη λειτουργία του λιμένα» αναφέρεται στις 

κάθε είδους καθυστερήσεις, διακοπές και διατάραξη των λιμενικών δραστηριοτήτων 

εξαιτίας της της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Λοιπές Επιπτώσεις στις Υποδομές, και στη λειτουργία του λιμένα, 

στον Τουρισμό και Αλιεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής επιπτώσεις που αναφέρονται 

στους τουριστικούς και αλιευτικούς λιμένες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

- Η ομάδα επιπτώσεων ‘‘Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία’’ αναφέρεται στις κάθε μορφής 

επιπτώσεις που προκαλούν αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για την υγεία. 

 

 

3.3 Επιλογή Λίστας Ανάλυσης 2ου Επιπέδου  

Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της διαδικασίας του κεφαλαίου 2.5.1, έγινε επιλογή των επιπτώσεων 

μεγαλύτερης προτεραιότητας για τον εξεταζόμενο Τομέα, που συνθέτουν τον Κατάλογο ‘‘Κατηγορίας 2’’ 

(Πίνακας κεφαλαίου 11.3). Ο συσχετιζόμενος Τομέας που αναγράφεται στην 3η στήλη του Πίνακα, είναι 

εκείνος που αξιολογήθηκε από τη μελέτη ως ο περισσότερο σχετικός. Επισημαίνεται ότι ο Τομέας Δασικά 

Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα Οικοσυστήματα νοείται ότι αντιπροσωπεύει το φυσικό περιβάλλον. 

Σε τέσσερις από τις έξι ομάδες επιπτώσεων προέκυψε από τη βαθμολόγηση η υψηλότερη δυνατή 

βαθμολογία, γεγονός που αποδίδεται στον κυρίαρχο ρόλο του εξεταζόμενου Τομέα στις διαδικασίες που 

εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν από την κλιματική αλλαγή. Οι τρεις πρώτες από αυτές αφορούν άμεσα το 

συζητούμενο Τομέα και θα διερευνηθούν στα επόμενα. Πρόκειται για τις ομάδες επιπτώσεων: 

Ακτές 

- Ζημιές από παράκτια Διάβρωση 

 

Λιμένες 

- Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές του λιμένα 

 

Οι υπόλοιπες ομάδες θα εξεταστούν από τους συσχετιζόμενους Τομείς. 
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3.4 Δείκτες κινδύνου για την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων 

3.4.1 Ακτές 

Η επιλογή του/των δείκτη/-ών δεν έγινε από τη λίστα της κυβερνητικής Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου 

Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου (CCRA, 2012) διότι για την εκτίμηση της 

διάβρωση/τρωτότητα) της ακτής λόγω κλιματικής αλλαγής δεν υφίσταται κάποιος κατάλληλος δείκτης. 

Ο πιο σχετικός δείκτης (FL14) αναφέρεται στην απώλεια αγροτικής γης και βιο-περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο ευρέως διαδεδομένος δείκτης Coastal Vulnerability Index / CVI 

(δείκτης παράκτιας τρωτότητας) και από τα αποτελέσματά του σε συνδυασμό με τους δείκτες άλλων 

τομέων (π.χ.Υδατικοί πόροι, βιο-περιβάλλον, κ.ά.) δύναται να εκτιμηθούν και πολιτικοποιηθούν οι 

επιπτώσεις στο σύνολο του τομέα Παράκτιες Ζώνες. 

Η πρόβλεψη της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αποτελεί τη 

συνισταμένη πολλών παραγόντων. Διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς έχουν 

χρησιμοποιήσει την ιστορική οπισθοχώρηση, τη στατική κατάκλιση της χέρσου, την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, τη διάβρωση των ακτών κλπ. Η πιο κοινά αποδεκτή μέθοδος προσδιορισμού της τρωτότητας 

των παράκτιων περιοχών αποτελεί το μοντέλο του δείκτη τρωτότητας (CVI) που αναπτύχθηκε από τους (S. 

Hammar-Klose, et al., 2001) οι οποίοι τροποποίησαν αυτόν που αρχικά διαμόρφωσαν και εφήρμοσαν στις 

ΗΠΑ οι (Gornitz, et al., 1994) και (Thieler, et al., 1999). 

Ο δείκτης τρωτότητας των παράκτιων περιοχών αποτελεί μια δυναμική, απλή, αντικειμενική και εύχρηστη 

μέθοδο προσδιορισμού της τρωτότητας των παράκτιων τμημάτων ή ζωνών σε σχέση με τις μελλοντικές 

μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την «ευαισθησία» του παράκτιου 

συστήματος σε μεταβολές (διαφοροποίηση ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας) με τη 

φυσική δυνατότητά του για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες ( (Gornitz, et al., 

1991). 

Η βασική ιδέα του δείκτη είναι η ταξινόμηση της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών σε σχέση με 

ορισμένες μεταβλητές ή παραμέτρους. Ο πρωταρχικός σκοπός της πρόβλεψης της μεταβολής της 

ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι η ποσοτικοποίηση των σημαντικών 

μεταβλητών που συμβάλλουν στην παράκτια εξέλιξη μιας περιοχής και έχει βασικό σκοπό τον εντοπισμό 

περιοχών που ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτες σε μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας χρησιμοποιούνται μεταβλητές που έχουν προσδιοριστεί από 

μελέτες του U.S. Geological Survey (U.S.G.S.) σε ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και του Κόλπου του 

Μεξικού.  

Οι μεταβλητές οι οποίες επιλέχθηκαν για τον προσδιορισμό της παράκτιας εξέλιξης των παραπάνω 

περιοχών είναι: (1) η γεωμορφολογία της ακτής, (2) η παράκτια κλίση, (3) οι ιστορικές μεταβολές της 

ακτογραμμής, οι οποίες αποτελούν τις γεωλογικές μεταβλητές του δείκτη, (4) η σχετική μεταβολή της 

στάθμης της θάλασσας, (5) το μέσο σημαντικό ύψος κύματος και (6) το μέσο εύρος της παλίρροιας οι 

οποίες ανήκουν στις μεταβλητές φυσικών διεργασιών.  
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Οι Gornitz et al. δημιούργησαν (Gornitz, et al., 1991) ένα δείκτη τρωτότητας βασισμένο σε φυσικές και 

θαλάσσιες μεταβλητές, ενώ οι (Birdwell, et al., 1991) επέκτειναν αυτή τη βάση δεδομένων για τις 

μεταβλητές του δείκτη και σε κλιματολογικά δεδομένα.  

Ακολούθως, οι (Gornitz, et al., 1992) κατηγοριοποίησαν τις μεταβλητές του δείκτη τρωτότητας βάση 

αριθμητικών ή ποιοτικών διαφοροποιήσεων. Σε κάθε μεταβλητή δόθηκε μια σχετική τιμή επικινδυνότητας 

βασισμένη στο πιθανό μέγεθος της συνεισφοράς της στην εξέλιξή της ακτής όσο αυξάνεται η στάθμη της 

θάλασσας.  

Έτσι, οι προαναφερόμενες έξι μεταβλητές ταξινομήθηκαν σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 με σειρά 

αυξανόμενης επικινδυνότητας: πολύ μικρή, μικρή, μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή. Η κατηγοριοποίηση των 

παραπάνω μεταβλητών επιτρέπει τη συσχέτισή τους με ποσοτικό τρόπο στο δείκτη τρωτότητας, έτσι ώστε 

να εκφράζεται η επικινδυνότητα της ακτής στις φυσικές αλλαγές λόγω της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας. 

Από αυτές, οι ποσοτικές μεταβλητές κατατάσσονται βάση του εύρους των τιμών τους και η ποιοτική 

μεταβλητή της γεωμορφολογίας κατατάσσεται ανάλογα με τη σχετική αντοχή της δοθείσας γεωμορφής 

στη διάβρωση. 

Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης αποτελεί μία φυσική απειλή για τις παράκτιες περιοχές και σύμφωνα με 

προβλέψεις που έχουν γίνει, πρόκειται να είναι θεαματική μέχρι το έτος 2100.  

Έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς, πληθώρα μεθοδολογιών για την εκτίμηση της παράκτιας 

επικινδυνότητας, σε μια ενδεχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο ολόκληρων χωρών.  

Όλες αυτές οι μεθοδολογίες, έχουν ως στόχο, να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν οι κοινωνικο-

οικονομικές, φυσικογεωγραφικές καθώς και οικολογικές συνέπειες, που θα έχει η αναμενόμενη άνοδος 

της θαλάσσιας στάθμης σε μία παράκτια περιοχή, όπως επίσης και τον ρόλο που παίζουν οι κοινωνικο-

οικονομικοί παράγοντες στην επικινδυνότητα και τρωτότητα των περιοχών αυτών. Αφού 

πραγματοποιηθούν οι εκτιμήσεις αυτές, γίνεται η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των αρνητικών 

αποτελεσμάτων και σχεδιάζεται η κατάλληλη στρατηγική προστασίας και περιορισμού των επιπτώσεων. 

Παρακάτω παρατίθεται οι εξισώσεις που είχαν προταθεί κατά καιρούς για τον υπολογισμό του Δείκτη 

Παράκτιας Επικινδυνότητας και χρησιμοποιούνται διεθνώς. 
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Στις εξισώσεις (1), (3), (4) και (5), η επιρροή των παραμέτρων θεωρείται ισοδύναμη, ενώ στις εξισώσεις (2) 

και (6), υπάρχει η έννοια της υποκειμενικής βαρύτητας κάποιων παραμέτρων. Στην παρούσα, 

χρησιμοποιείται ο τροποποιημένος δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας των (Gornitz, et al., 1994), όπως 

προτάθηκε από τους (Thieler, et al., 1999). Έτσι λοιπόν ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας υπολογίζεται 

ως η τετραγωνική ρίζα του γινομένου των 6 παραμέτρων προς το πλήθος τους. Οι έξης μεταβλητές 

παίρνουν τιμές από 1 έως 5, με τις μεγαλύτερες τιμές να χαρακτηρίζουν τις πιο ευάλωτες ως προς την 

αντίστοιχη παράμετρο περιοχές (Καρύμπαλης, 2010). 

 

Όπου 

▪ a: παράγοντας που αφορά την γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης 

▪ b: παράγοντας που αφορά την παράκτια κλίση 

▪ c: παράγοντας που αφορά τη διάβρωση/προέλαση της ακτογραμμής 

 

▪ d: παράγοντας που αφορά την σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης  

▪ e: παράγοντας που αφορά το μέσο παλιρροιακό εύρος 

▪ f: παράγοντας που αφορά το μέσο σημαντικό ύψος κύματος 
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Οι πιο ενεργητικές παράμετροι από τις παραπάνω, είναι το μέσο σημαντικό ύψος κύματος, η άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας και το μέσο παλιρροιακό εύρος. Το συνολικό άθροισμα της ενέργειας που 

περικλείουν αυτές οι παράμετροι, είναι αυτό που μεταδίδεται στην ακτή, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι 

ουσιαστικά καθορίζουν τον τρόπο αυτής της μετάδοσης δρώντας σαν υποδοχείς αυτής της ενέργειας. Άρα, 

είναι σαφές ότι ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους, η εκάστοτε περιοχή μπορεί να 

αποσβέσει ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας. Ο ενεργειακός πλεονασμός που προκύπτει στην περίπτωση 

ακραίων φαινομένων αποτελεί ουσιαστικά την αιτία εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων. Η 

κατηγοριοποίηση των μεγεθών αυτών των παραμέτρων ανάλογα με την επικινδυνότητα τους και η 

απόδοση μιας αριθμητικής τιμής που θα δηλώνει το βαθμό συνεισφοράς τους, οδηγεί τελικά στην 

αποτύπωση του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας της περιοχής.  

Οι παραπάνω μεταβλητές του δείκτη τρωτότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: στις 

φυσικογεωγραφικές μεταβλητές και στις μεταβλητές των φυσικών διεργασιών.  

Οι φυσικο-γεωγραφικές μεταβλητές περιλαμβάνουν την γεωμορφολογία, την ιστορική αλλαγή της 

ακτογραμμής και την παράκτια κλίση της ακτογραμμής ενώ οι φυσικές διεργασίες περιλαμβάνουν την 

άνοδο της στάθμη της θάλασσας, το μέσο ύψος κύματος και το μέσο εύρος παλίρροιας. 

 

Μεταβλητές 
Πολύ χαμηλή 

(1) 
Χαμηλή 

(2) Μέση (3) 
Υψηλή 

(4) 
Πολύ υψηλή 

(5) 

Μορφολογία 
Βραχώδεις 

ακτές, υψηλοί 
κρημνοί 

Μέσου  
ύψους  

κρημνοί 

Χαμηλοί κρημνοί, 
αλλουβιακές 

πεδιάδες 

Ακτές με 
κροκάλες, 

λιμνοθάλασσες 

Νησιωτικά 
φράγματα, δέλτα, 
αμμώδεις ακτές 

Μεταβολή ακτογραμμής 
(m/a) >2,0 1,0 – 2,0 -1,0 – 1,0 -2,0 - -1,0 <-2,0 

Παράκτια κλίση  
(%) 

>1,20 1,20 – 0,90 0,90 – 0,60 0,60 – 0,30 <0,30 

Μεταβολή θαλάσσιας 
στάθμης  
(mm/a) 

<1,8 1,8 – 2,5 2,5 – 3,0 3,0 – 3,4 >3,4 

Ύψος κύματος  
(m) 

<0,55 0,55 – 0,85 0,85 – 1,05 1,05 – 1,25 >1,25 

Εύρος παλίρροιας  
(m) 

>6,0 4,0 – 6,0 2,0 – 4,0 1,0 – 2,0 <1,0 

Πίνακας 3-1 Ταξινόμηση των μεταβλητών τoυ δείκτη τρωτότητας με βάση τους Pentleton et al. (2004). 
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Οι έξι μεταβλητές που ελέγχουν τον δείκτη CVI ορίζονται και εκτιμώνται με λεπτομερή ανάλυση-

υπολογισμό και εν τέλει αθροίζονται έτσι ώστε αυτός να κατηγοριοποιείται σε πέντε (5) στάθμες 

βαρύτητας, με τα παρακάτω όρια (Πίνακας 3-2), και απεικονίζονται χρωματικά όπως στην Εικόνα 3-1 

Στάθμες ταξινόμησης CVI (χρωματική παλέτα σχεδίων). 

Πίνακας 3-2 Όρια κατηγοριών του δείκτη τρωτότητας CVI 

 

Εικόνα 3-1 Στάθμες ταξινόμησης CVI (χρωματική παλέτα σχεδίων) 

 

Η μορφολογική ταξινόμηση στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση του προγράμματος (EUROSION, 2004), 

σύμφωνα με την οποία έχουν αναγνωριστεί τέσσερις βασικοί τύποι ακτών: (α) βραχώδεις ακτές και/ή 

κρημνοί από σκληρό υλικό, (β) κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς που 

συχνά εμπεριέχουν και μικρές (<200m), παραλίες κλειστής κυκλοφορίας (pocket beaches), (γ) παράλιες 

ζώνες είτε μικρού μήκους (200-1000m) που διαχωρίζονται από βραχώδη ακρωτήρια είτε εκτεταμένες 

παραλίες (>1km) ποικίλης κοκκομετρικής σύστασης και ακτογραμμές παράκτιων σχηματισμών θαλάσσιας 

απόθεσης (π.χ. barriers, spits) συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητά εμπλουτισμένων παραλιών και (δ) 

δελταϊκές παραλίες.(συνήθως αργιλικής σύστασης). 

Η σταθερότητα της θέσης της ακτογραμμής (προέλαση ή οπισθοχώρηση) των παράκτιων περιοχών  

καθορίζει το αν μία ακτή υπόκειται διάβρωση ή απόθεση και προσδιορίστηκε ποιοτικά από την 

πλατφόρμα https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/  και μέσω παρατήρησης αεροφωτογραφιών 

Για την εκτίμηση της παράκτιας κλίσης στις διάφορες περιοχές των ακτών της Αττικής χρησιμοποιήθηκε ως 

υπόβαθρο το πρόγραμμα Google Earth Pro με χρήση του εργαλείου εύρεσης μέσης κλίσης σε μήκος 200m 

από την ακτογραμμή στην οπισθοχώρα της εκάστοτε εξεταζόμενης ακτής. Σε αυτή την παράμετρο τα όρια 

των τιμών προς ταξινόμηση προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

επιστημονικό άρθρο Assesment of the sensitivity of Salamina (Saronic Gulf) and Elafonissos (Lakonic Gulf) 

islands to Sea-level Rise (Karymbalis, et al., 2014). Τα νέα όρια της μεταβλητής παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 

πολύ χαμηλή πολύ υψηλή υψηλή μέση χαμηλή 

Βαθμονόμηση τρωτότητας 

https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/
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Η σχετική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας ορίζεται ως η διαφορά του ευστατισμού με τον 

τεκτονισμό. Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.1.1.6. 

 

Για την παράμετρο του ύψους κύματος υπολογίστηκε το μέσο σημαντικό ετήσιο ύψος κύματος μέσω 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εξέταση των διάφορων κλιματικών μοντέλων. Ως μέσο σημαντικό 

ετήσιο ύψος κύματος ορίζεται ο γεωγραφικό τόπος των σημείων όπου η εποχιακή μέση τιμή του ύψους 

κύματος είναι σταθερή.  

 

Τα στοιχεία για το εύρος της παλίρροιας προέρχονται από τις μετρήσεις των παλιρροιογράφων της 

Υδρογραφικής υπηρεσίας του ΠΝ. 

 

 

3.4.2 Λιμένες 

Δεν υπάρχει δείκτης εκτίμησης της τρωτότητας των υποδομών του λιμένα και για το λόγο αυτό έγινε 

ποιοτική προσέγγιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το κυματικό κλίμα 

που υπολογίστηκε για τα δύο κλιματικά σενάρια (Κεφάλαιο 5.4) εκάστου εξεταζόμενου λιμένα της 

Περιφέρειας. 

Όπως θα αναλυθεί και στο Κεφάλαιο 5.5, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας για τα δύο κλιματικά σενάρια για το 2046 και 2096, βάσει του Σχήματος 1. Επιπλέον, 

προσεγγίστηκαν θεωρητικά τόσο οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τυπικά λιμενικά έργα (εσωτερικά και 

εξωτερικά), αλλά και οι επιπτώσεις αυτών των κινδύνων αυτών (βλ. Πίνακα 5-6) . Πραγματοποιήθηκε 

επιπλέον συσχετισμός των λιμένων και των μαρίνων της Περιφέρειας Αττικής με τα 13 χαρακτηριστικά 

σημεία για τα οποία υπολογίστηκε το κυματικό κλίμα για τα δύο κλιματικά σενάρια.  

Παράκτια κλίση (%) 
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3.5 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις 

Όλες οι ομάδες επιπτώσεων της Λίστας Ανάλυσης 2ου Επιπέδου είναι διατομεακές, συσχετίζονται δηλαδή 

με περισσότερους του ενός Τομέα κάτι που, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ήταν αναμενόμενο 

δεδομένης της εξάρτησης του Τομέα από τις λειτουργίες του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά και της καθοριστικής επίδρασης που θα δεχθεί από τις διεργασίες της κλιματικής 

αλλαγής. Όλοι σχεδόν οι Τομείς που έχουν καθοριστεί προς εξέταση στα πλαίσια του παρόντος 

Περιφερειακού Σχεδίου συσχετίζονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό με τον εξεταζόμενο στο παρόν Τομέα και 

συγκεκριμένα: 

- Ο Τομέας «Υδατικών Πόρων και Πλημμυρών» αφενός μεν λόγω της σημαντικής επίδρασης 

που στις παράκτιες ζώνες, τόσο από τις απορροές εσωτερικών υδάτων όσο και από τη 

θάλασσα. 

- Ο Τομέας «Υποδομές», που μπορεί να πληγεί από τα αποτελέσματα της δράσης του Τομέα σε 

περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. 

- Ο Τομέας «Δασικά οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα», που ουσιαστικά 

εκφράζει το φυσικό περιβάλλον, η αειφορική λειτουργία του οποίου επηρεάζεται από τις 

επιπτώσεις στον εξεταζόμενο Τομέα. 

- Ο Τομέας «Τουρισμός» του οποίου οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους στον παράκτιο χώρο της Περιφέρειας και επηρεάζεται, τόσο αρνητικά 

(επιπτώσεις), όσο και θετικά (ευκαιρίες) από τη δράση του εξεταζόμενου Τομέα. 

- Ο Τομέας «Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία», που σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία των 

λιμενικών εγκαταστάσεων. 

- Ο τομέας «Δομημένο περιβάλλον» που πλήττεται και από την καταστρεπτική δράση του 

Τομέα σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.  

- Ο τομέας Υγεία, στο βαθμό που η εκδήλωση πλημμυρών μπορεί να επιφέρουν δυσμενείς 

συνέπειες στη Δημόσια Υγεία. 

- Ο Τομέας «Ενέργεια», και ο Τομέας «Γεωργία – Κτηνοτροφία» οι λιγότερα συσχετιζόμενοι που 

επηρεάζονται, από τη δράση του εξεταζόμενου Τομέα. 
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4. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

4.1 Δείκτης τρωτότητας (CVI) 

Η εύρεση του δείκτη τρωτότητας (CVI) των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας Αττικής υπολογίστηκε με τη 

διαίρεση του συνόλου της ακτογραμμής σε μικρού μήκους «υπό-περιοχές» που παρουσίαζαν κοινά 

χαρακτηριστικά βάσει των μεταβλητών του CVI, όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Έπειτα ακολούθησε ο υπολογισμός κάθε μίας από τις έξι μεταβλητές και εν συνεχεία ο δείκτης τρωτότητας. 

Παρακάτω παρατίθεται μία σύντομη περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού των μεταβλητών του CVI. 

• Γεωμορφολογία: : Η μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκε με λεπτομερείς παρατηρήσεις 

αεροφωτογραφιών των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας Αττικής. Εξετάστηκε αναλυτικά κάθε υπό-

περιοχή με διαφορετική γεωμορφολογία με παρατήρηση εικόνων από το tripinview, αεροφωτογραφιών 

από το Google Earth και του European Atlas of the seas (https://ec.europa.eu/). Με αυτόν τον τρόπο κάθε 

υπό-περιοχή κατατάχθηκε στο εύρος (1 έως 5) που ορίζει ο πίνακας του CVI (Πίνακας 3-1 Ταξινόμηση των 

μεταβλητών τoυ δείκτη τρωτότητας με βάση τους Pentleton et al. (2004).. Αναλυτικά οι κατηγορίες των 

ακτών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Error! Reference source not found..  

 

•  Θέση της ακτογραμμής: Η μεταβλητή αυτή βαθμονομήθηκε ως εξής: οι προελαύνουσες ακτές 

λαμβάνουν τιμή δείκτη ίση με 2(χαμηλή), οι σταθερές ακτές ίση με 3 (μέση) και οι υπό διάβρωση ίση με 4 

(υψηλή). Η ταξινόμηση αυτή υπολογίστηκε με παρατήρηση αεροφωτογραφιών από το Google Earth 

παρακολουθώντας τη μεταβολή της ακτογραμμής για κάθε υπο-περιοχή και χρήση του ιστότοπου 

emodnet-geology.eu όπου προσεγγίζεται η διάβρωση/προέλαση ακτών ανά την Ευρώπη. 

 

• Παράκτια κλίση: Η κλίση των παράκτιων ζωνών υπολογίστηκε, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 

Error! Reference source not found., από το Google Earth με τη χρήση του εργαλείου της εμφάνισης του 

προφίλ ανύψωσης. Έτσι, με βάση την κλίμακα που δημιουργήθηκε για τα ελληνικά δεδομένα ορίστηκε η 

κατηγορία επικινδυνότητας. 

 

•  Σχετική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας: Η μεταβλητή αυτή υπολογίστηκε για ευρύτερες περιοχές 

που παρουσιάζουν ίδιες τιμές ευστατισμού-τεκτονισμού, όπως αυτές αναλύθηκαν στο  Κεφάλαιο Error! 

Reference source not found.. 

 

• Ύψος κύματος: Για την εκτίμηση των κυματισμών σε βαθιά νερά χρησιμοποιήθηκε η φασματική ανάλυση 

η οποία προσεγγίζει την γένεση των κυματισμών από τον άνεμο ως φασματικό φαινόμενο. Τα δεδομένα 

που απαιτούνται είναι το μήκος αναπτύγματος πελάγους, η ταχύτητα του ανέμου και η διάρκεια πνοής 

του. Παλαιότερα για τον υπολογισμό του αναπτύγματος πελάγους εφαρμοζόταν η μέθοδος του “ενεργού 

αναπτύγματος” (“effective fetch”). Στην πιο πρόσφατη έκδοση του Coastal Engineering Manual (CEM, 

2006) καθώς και στο πλέον πρόσφατο British Standard 6349.1/2001 προτείνεται ο υπολογισμός του 

ενεργού αναπτύγματος από μια ακτίνα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις του (CERC, 1984) και 

https://ec.europa.eu/
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(CERC, 1977) όπου ο υπολογισμός του ενεργού αναπτύγματος προτείνεται να γίνεται από 9 και 15 ακτίνες 

αντίστοιχα. 

Ο υπολογισμός αυτός έγινε για 13 χαρακτηριστικά σημεία  για τα οποία μας δόθηκαν από το Τμήμα 

Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χρονοσειρές με τις εντάσεις των ανέμων 

και την αντίστοιχη διεύθυνση πνοής τους μηνιαίως για το σημερινό ανεμολογικό καθεστώς, καθώς και 

για το 2046 και το 2096.  

Αυτές οι χρονοσειρές μελετήθηκαν ενδελεχώς και αξιολογήθηκε η διάρκεια πνοής τους. Έπειτα, 

υπολογίστηκε η μέση ετήσια διάρκεια πνοής τους. Εν συνεχεία, με τη χρήση του αναπτύγματος πελάγους 

που υπολογίσαμε αναλυτικά για κάθε σημείο(χρήση Google Earth), την ταχύτητα ανέμου από τα 

διαγράμματα και τη διάρκεια πνοής, υπολογίστηκε το μέσο ετήσιο χαρακτηριστικό ύψος  κύματος, 

 

• Εύρος παλίρροιας: Το μέσο εύρος παλίρροιας υπολογίστηκε με χρήση των στοιχείων παλιρροιογράφων 

ανά την περιφέρεια Αττικής. Οι παλιρροιογράφοι για κάθε «υπό-περιοχή» επιλέχθηκαν τόσο βάση της 

απόστασης από αυτήν, όσο και του προσανατολισμού της περιοχής σε σχέση με τον παλιρροιογράφο. 

 

Ο δείκτης τρωτότητας υπολογίστηκε για δύο διαφορετικά σενάρια. Τα σενάρια αυτά παρουσιάζονται 

γραφικά στο Σχήμα 6. Η ευθεία με το πράσινο χρώμα που παρουσιάζει ήπια κλίση αποτελεί το ευμενές 

σενάριο ως προς την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, ενώ η ευθεία με κόκκινο χρώμα αποτελεί το 

δυσμενές σενάριο. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα  του δείκτη τρωτότητας για κάθε «υπό-περιοχή» παρουσιάζονται γραφικά και 

σε Πίνακα στο Προσάρτημα 11.4. 

4.2 Κυματικό κλίμα 

Υπολογίστηκε το κυματικό κλίμα με δεδομένα για 13 χαρακτηριστικά σημεία (Εικόνα 4-1 Χαρακτηριστικά 

σημεία υπολογισμού κυματικού κλίματος Περιφέρειας Αττικής) για το 1995, το 2046 και το 2096 για δύο 

διαφορετικά κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5), για τα οποία μας χορηγήθηκαν ανεμολογικά 

δεδομένα από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Για αυτά τα 13 σημεία μας χορηγήθηκαν χρονοσειρές (όπως αυτή στο Error! Reference source not found.) 

με τις ταχύτητες ανέμου για κάθε διεύθυνση μηνιαίως. Οι χρονοσειρές εξετάσθηκαν και εξήχθη η διάρκεια 

πνοής για κάθε μήνα για κάθε άνεμο. Εν συνεχεία, μετρήθηκε το ανάπτυγμα πελάγους σε κάθε σημείο για 

κάθε διεύθυνση πνοής. Μετά την εξαγωγή των παραπάνω και κάνοντας επεξεργασία με φασματική 

ανάλυση, υπολογίσθηκε το μέσο ετήσιο χαρακτηριστικό ύψος κύματος. 

Για την περιοχή των Κυθήρων χρησιμοποιήθηκαν χάρτες με το μέσο σημαντικό ετήσιο ύψος κύματος 

(Εικόνα 4-2 Μέσο ετήσιο σημαντικό ύψος κύματος (Πηγή: Άτλαντας Ανέμου και Κύματος των Ελληνικών 

Θαλασσών, ).  

Με αυτά τα αποτελέσματα είναι δυνατή μια εκτίμηση της επικινδυνότητας των ακτών ως προς τη 

διάβρωση, συνυπολογίζοντας το δείκτη τρωτότητας (CVI) και το κυματικό κλίμα για κάθε σενάριο. 
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Διάγραμμα 4-1 Ανεμολογική χρονοσειρά για το χαρακτηριστικό σημείο 1 

 

 

Εικόνα 4-1 Χαρακτηριστικά σημεία υπολογισμού κυματικού κλίματος Περιφέρειας Αττικής 
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Εικόνα 4-2 Μέσο ετήσιο σημαντικό ύψος κύματος (Πηγή: Άτλαντας Ανέμου και Κύματος των Ελληνικών 
Θαλασσών, (Σουκισιάν, και συν., 2007)) 

 

 

Πίνακας 4-1 Κυματικό κλίμα για τα κλιματικά σενάρια (Μέσο ετήσιο ύψος κύματος) 
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Πίνακας 4-2  Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματος 

 

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στου 

λιμένες. 
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5. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

5.1 Δείκτης τρωτότητας ακτής (CVI) 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του υπολογισμού του δείκτη τρωτότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), μπορούμε 

συμπερασματικά να εξάγουμε ποσοστά επί του συνολικού μήκους ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής 

για τις κατηγορίες ταξινόμησης του CVI (όπως αυτές αναφέρθηκαν στον Πίνακας 3-2 Πίνακας 3-2 Όρια 

κατηγοριών του δείκτη τρωτότητας) στο σύνολο της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής για τα δύο 

σενάρια. 

5.2 Σενάριο RCP 4.5 

Για το σενάριο υπολογισμού RCP 4.5 του δείκτη τρωτότητας (βλ.Κεφάλαιο 4.1 ) διαπιστώνεται ότι εν γένει 

η Περιφέρεια Αττικής  παρουσιάζει μέση τρωτότητα , σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου το 68% επί του 

συνόλου της ακτογραμμής . Ακολούθως, παρατηρείται  χαμηλή τρωτότητα σε ποσοστό 15,7% , ενώ 

περιοχές με πολύ χαμηλή τρωτότητα δεν εμφανίζονται.  

Οι κρίσιμες  περιοχές  που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας αποτελούν το 15,5%, της 

ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. 

5.2.1 Κρίσιμες περιοχές  

Οι περιοχές υψηλής τρωτότητας  (CVI= 4) ορίζονται ως οι κρισιμότερες στην κλιματική αλλαγή. Αυτές οι 

περιοχές είναι οι παρακάτω: 

ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΗΦΤΑ ΑΒΛΕΜΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΒΑΡΗ ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ 

ΒΟΥΛΑ ΑΙΓΙΝΑ  

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ  

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ  

ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ  

ΚΙΝΕΤΑ ΣΚΑΛΑ  

Πίνακας 5-1 Περιοχές υψηλής τρωτότητας Περιφέρειας ΑττικήςΣυνοπτικά οι περιοχές αυτές είναι η 
σκάλα Ωρωπού, ο Σχοινιάς (Μαραθώνας), η Σαρωνίδα καθώς και οι ακτές Βούλας, Γλυφάδας και 
Παλαιού Φαλήρου. Στην περιοχή της Πελοποννήσου υψηλή τρωτότητα παρουσιάζουν οι βορειοδυτικές 
ακτές. Στους νήσους του Αργοσαρωνικού υψηλή τρωτότητα εμφανίζεται στο βόρειο-βορειοδυτικό 
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τμήμα της Αίγινας, στο βορειοανατολικό τμήμα στο Αγκίστρι, καθώς και στη Σαλαμίνα στις ακτές νότια 
της πόλης της νήσου. Τέλος, υψηλή τρωτότητα υπολογίστηκε και στις ανατολικές ακτές των Κυθήρων . 

 

5.3 Σενάριο RCP 8.5 

Για το σενάριο RCP 8.5 υπολογισμού του δείκτη τρωτότητας (βλ.Κεφάλαιο 4.1 ) διαπιστώνεται και σε αυτή 

την περίπτωση ότι εν γένει η Περιφέρεια Αττικής  παρουσιάζει μέση τρωτότητα , σε ποσοστό που 

ανέρχεται περίπου το 78,6% επί του συνόλου της ακτογραμμής, αυτή η αύξηση συγκριτικά με το RCP 4.5 

σενάριο οφείλεται στη μείωση του ποσοστού περιοχών χαμηλής τρωτότητας. Η τελευταία καταλαμβάνει 

το ποσοστό 0,85% , ενώ περιοχές με πολύ χαμηλή τρωτότητα δεν εμφανίζονται ούτε σε αυτό το σενάριο. 

Οι κρίσιμες  περιοχές  που υπολογίστηκαν ως υψηλής  και πολύ υψηλής τρωτότητας αποτελούν το 19,6% 

(+4% από το RCP 4.5 σενάριο) και 0,9% αντίστοιχα, της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. 

5.3.1 Κρίσιμες περιοχές 

Οι κρίσιμες περιοχές του RCP 4.5 σεναρίου παραμένουν και στο RCP 8.5. Σε αυτές τις περιοχές 

προστίθενται επιπλέον και οι εξής:   

Άγιοι Απόστολοι (Αττική), Νέα Μάκρη, Παραλία Βραυρώνα, Αλεποχώρι, Ψάθα. 

Συνολικά η επικράτηση των κατηγοριών του δείκτη τρωτότητας και τα χιλιόμετρα επί της ακτογραμμής 

υπολογίστηκαν για τα δύο σενάρια εκπομπών και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Πίνακας 5-2 Ποσοστό και μήκη επικράτησης κατηγοριών CVI επί της ακτογραμμής  

Βλέπουμε λοιπόν ότι εκ των περίπου 1280 χιλιομέτρων ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής, στο 

κλιματικό σενάριο RCP 4.5 τα 200 χιλιόμετρα (15,7%) ακτών χαρακτηρίζονται χαμηλής τρωτότητας, ~880 

χιλιόμετρα (69%) είναι μέσης τρωτότητας, ενώ ~198 χιλιόμετρα (15,5%)  υψηλής τρωτότητας.  

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5, οι περιοχές χαμηλής τρωτότητας περιλαμβάνουν μόλις 10,8 

χιλιόμετρα (0,8%), γεγονός το οποίο οφείλεται στην μεταβολή πολλών περιοχών από χαμηλής σε μέσης 

τρωτότητας για αυτό το κλιματικό σενάριο. Μέσης τρωτότητας ακτές απαντώνται σε 1018 χιλιόμετρα 

(79,6%), ενώ 251 χιλιόμετρα ακτογραμμής χαρακτηρίζονται υψηλής τρωτότητας (19,6%). 
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Εικόνα 5-1 Περιοχές της περιφέρειας όπου υφίσταται μεταβολή του δείκτη CVI (τρωτότητα ακτής) 
 μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων RCP.4.5 & RCP.8.5 
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5.4 Κυματικό κλίμα 

Παρατηρώντας τόσο τους πίνακες του δείκτη τρωτότητας στο Προσάρτημα 11.4  όσο και τον Πίνακας 4-2 

 Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματοςμπορούν να διακριθούν κάποιες περιοχές που χρήζουν 

μεγαλύτερης προσοχής (δηλαδή περιοχές υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας).  

Αυτή η επικινδυνότητα που αντιμετωπίζει μία «υπό-περιοχή» είναι ένας συνδυασμός της τρωτότητας που τη 

χαρακτηρίζει με μία αύξηση του κυματικού κλίματος όπως αυτό προέκυψε από τα κλιματικά μοντέλα.  

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται οι περιοχές που είναι υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας (σενάρια RCP 

4.5 και RCP 8.5), καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή για κάθε ένα από τα τέσσερα κλιματικά σενάρια (βλ. 

Πίνακας 5-3).  

Μεταβολές της τάξεως του 10% θεωρούνται μηδενικής σημασίας, 10-20% ήσσονος σημασίας και 20-30% 

μείζονος σημασίας.  

Επίσης παρατίθεται ο Πίνακας 5-4 στον οποίο παρουσιάζονται σε ποσοστά επί του συνόλου της ακτογραμμής 

της Περιφέρειας Αττικής η μεταβολή  του κυματικού κλίματος  για τις περιοχές του Πίνακας 5-3. 

 

5.4.1 Κλιματικό Σενάριο RCP 4.5 

5.4.1.1.1 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2046 

Όπως  φαίνεται από τον Πίνακας 5-3, σε αυτό το κλιματικό σενάριο για τη χρονολογία 2046 παρουσιάζεται 

μικρή μεταβολή (επιδείνωση) του κυματικού κλίματος για τις περισσότερες περιοχές υψηλής τρωτότητας 

(CVI=4), ενώ μόνο σε μία περιοχή (περιοχή 80) σημειώνεται σημαντική μεταβολή της τάξεως του 14,4%. 

Επιπλέον, παρατηρείται σε επτά περιοχές μείωση του κυματικού κλίματος (αρνητικό πρόσημο), γεγονός το 

οποίο προμηνύει ελάττωση της παραμέτρου του ύψους κύματος στο δείκτη τρωτότητας CVI. 

5.4.1.1.2 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2096 

Το κυματικό κλίμα για τη χρονολογία του 2096 συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση εμφανίζει για 19 περιοχές 

αμελητέα μεταβολή (<10%), ενώ για 13 περιοχές εμφανίζεται ήσσονος σημασίας μεταβολή (10-20%).   

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι σε βάθος χρόνου (2096) παρατηρείται αύξηση του κυματικού κλίματος σε 

σύγκριση με το εγγύς μέλλον  (2046) όπου σημειώνεται σημαντικά μικρότερη μεταβολή. 
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5.4.2 Κλιματικό Σενάριο RCP 8.5 

5.4.2.1.1 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2046 

Σε αυτό το κλιματικό σενάριο παρατηρείται μείωση του κυματικού κλίματος στην πλειοψηφία  των περιοχών με 

υψηλή τρωτότητα  (CVI=4), όμως σε ποσοστά <10%  στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ μόλις τέσσερις 

περιοχές παρουσιάζουν ποσοστιαία μεταβολή  με ποσοστό 11,2%. Τρείς εκ των περιοχών αυτών  παρουσιάζουν 

θετική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος (αύξηση κυματικού κλίματος) με ποσοστά <10% και μία 

περιοχή (περιοχή 80) εμφανίζει θετική μεταβολή της τάξεως του  13,3%. 

5.4.2.1.2 Σύγκριση σημερινού κυματικού κλίματος με αυτό του έτους 2096 

Για αυτό το κλιματικό σενάριο η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος εμφανίζει μόνο θετικές τιμές 

(επιδείνωση) για τις περιοχές υψηλής τρωτότητας (CVI= 4). Από αυτές τις περιοχές 14 σημειώνουν μεταβολή 

<10%, 13 περιοχές εντοπίζονται με ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 10-20%, ενώ 5 περιοχές  

παρουσιάζουν  μεγάλη μεταβολή >20%. 

 

. 
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Πίνακας 5-3 Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου ύψους κύματος σε περιοχές υψηλής τρωτότητας 
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Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της ακτογραμμής της 
Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού) 

 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με το δείκτη τρωτότητας CVI για τα δύο κλιματικά σενάρια  (RCP 4.5 και RCP 8.5) 

παρατηρείται αύξηση των περιοχών μέσης (CVI=3) και υψηλής τρωτότητας (CVI=4) στο κλιματικό σενάριο RCP 

8.5 συγκριτικά με το RCP 4.5. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι περιοχές χαμηλής τρωτότητας (CVI=2) 

στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5, εμφανίστηκαν ως μέσης τρωτότητας (CVI=3) στο RCP 8.5. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρήθηκε και για περιοχές μέσης τρωτότητας (CVI=3) στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5, που υπολογίστηκαν 

ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5.   Οι περιοχές στις οποίες ο δείκτης τρωτότητας 

μεταβλήθηκε μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-1 Περιοχές της περιφέρειας 

όπου υφίσταται μεταβολή του δείκτη CVI (τρωτότητα ακτής) 

 μεταξύ των δύο κλιματικών σεναρίων RCP.4.5 & RCP.8.5 Στον Πίνακας 5-2 Ποσοστό και μήκη επικράτησης 

κατηγοριών CVI επί της ακτογραμμήςεμφανίζονται αναλυτικά τα ποσοστά καθώς και τα χιλιόμετρα επικράτησης 

κάθε κατηγορίας του δείκτη τρωτότητας (CVI) επί του συνόλου της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής.  

Αναφορικά με το κυματικό κλίμα, το οποίο υπολογίστηκε λεπτομερώς για κάθε ένα από τα 13 χαρακτηριστικά 

σημεία για τα οποία μας δόθηκαν ανεμολογικές χρονοσειρές, παρατηρούμε για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 

ότι στο εγγύς μέλλον (2046) θα υπάρξει αύξηση του κυματικού κλίματος αλλά σε επίπεδα που δε θα 

επηρεάσουν την ακτογραμμής (βλ. Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού 

μήκους της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού)). Στο αναφορικό 

έτος 2096 για το ίδιο κλιματικό σενάριο (RCP 4.5) υπολογίστηκε αύξηση του κυματικού κλίματος  ήσσονος 

σημασίας σε ποσοστό 7.4% σε περιοχές υψηλής τρωτότητας, γεγονός που αναμένεται να δράσει διαβρωτικά σε 

αυτές τις περιοχές. 

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5,στο εγγύς μέλλον (2046) παρατηρείται εν γένει μείωση του κυματικού 

κλίματος (βλ. Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της ακτογραμμής 

της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών μεταβολής κυματισμού)) γεγονός που δρα ευμενώς στις ακτές 

υψηλής τρωτότητας. Για το έτος 2096 παρατηρήθηκε ήσσονος αύξηση του κυματικού κλίματος σε ποσοστό 

6.9% καθώς και μείζονος σημασίας αύξηση κατά 2.6%. Αυτές οι μεταβολές σε περιοχές υψηλής τρωτότητας 

(CVI=4) αναμένεται να δράσουν διαβρωτικά. 

2046(RCP 4.5)-1995 2046(RCP 8.5)-1995 2096(RCP 4.5)-1995 2096(RCP 8.5)-1995

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 12,9 0,7 10,1 8,0

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 3,6 14,7 0,0 0,0

ΗΣΣΟΝΟΣ(ΑΥΞΗΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 0,3 0,3 7,4 6,9

ΗΣΣΟΝΟΣ (ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) 0,0 1,8 0,0 0,0

ΜΕΙΖΟΝΟΣ 0,0 0,0 0,0 2,6
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Τα ποσοστά μεταβολής του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό σενάριο για τα έτη 2046 και 2-096 

συγκριτικά με το σημερινό κυματικό καθεστώς παρουσιάζονται στον Πίνακας 5-4 Ποσοστό μεταβολής 

κυματικού κλίματος επί του συνολικού μήκους της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής (βάσει κατηγοριών 

μεταβολής κυματισμού). 

  



ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ (ακτές, λιμένες) 

          80 

5.5 Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στους λιμένες 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεταβολή της ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας για τα δύο 

κυματικά σενάρια για τις χρονολογίες 2046 και 2096 (βλ. Πίνακας 5-5). Επιπλέον, αναφέρονται οι κίνδυνοι 

καθώς και οι επιπτώσεις για εσωτερικά και εξωτερικά λιμενικά έργα (βλ.Πίνακας 5-6 Κίνδυνοι και επιπτώσεις 

λιμενικών έργων). Τέλος, υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο για τις χρονολογίες 2046 και 2096, για τους σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής. (βλ. 

Πίνακας 5-7). 

 

Πίνακας 5-5 Ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (m) για τα δύο κλιματικά σενάρια 

 

 

Πίνακας 5-6 Κίνδυνοι και επιπτώσεις λιμενικών έργων 

Στον Error! Reference source not found. παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος για 

τους σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής για τα δύο κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5) τόσο 

για το εγγύς μέλλον (2046) όσο και για το μακρινό μέλλον (2096).  

Με βάση των παρακάτω Πίνακα (Error! Reference source not found.)  θα σχολιασθούν ακολούθως οι 

σημαντικότερες λιμένες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 

5.5.1 Πειραιάς 

Ο λιμένας του Πειραιά για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 εμφανίζει μικρή μεταβολή του κυματικού κλίματος 

τόσο για τη χρονολογία 2046 όσο και για το 2096, με τιμές της τάξεως 3,5% και 2,9% αντίστοιχα.  Για το 

κλιματικό σενάριο RCP 8.5 η ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος σημειώνει μείωση αυτού στο εγγύς 

2046 2096

RCP 4.5 0,18 0,28

RCP 8.5 0,2 0,35
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μέλλον (2046) αλλά με ποσοστό <10% (-7,6%) , ενώ  για το 2096 η μεταβολή αυτή φθάνει το 9,6%. Συνεπώς 

συμπεραίνεται ότι ο λιμένας του Πειραιά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λόγω 

μεταβολής του κυματικού κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.2 Ραφήνα 

Ο λιμένας της Ραφήνας  στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  παρουσιάζει μείωση του κυματικού κλίματος στη 

χρονολογία 2046 κατά 5,1%  συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση, ωστόσο σημειώνεται σημαντική αύξηση 

αυτής της μεταβολής για το 2096 με ποσοστό που αγγίζει το14,5%. Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5   έχουμε 

μείωση του κυματικού κλίματος στο εγγύς μέλλον (2046) κατά 11,2%, αλλά για τη χρονολογία 2096  

παρουσιάζεται αύξηση κατά 6,5%.  

Ο λιμένας της Ραφήνας παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 

 

5.5.3 Λαύριο 

Ο λιμένας του Λαυρίου για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5  παρουσιάζει αύξηση του κυματικού κλίματος  τόσο 

για τη χρονολογία 2046 όσο και για το 2096  με ποσοστό μεταβολής 7,7% και 9,2%  αντίστοιχα. Στο κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5  για το 2046 σημειώνεται μείωση του κυματικού κλίματος κατά  5,6%, ωστόσο σημαντική 

αύξηση  παρουσιάζεται  για το 2096 με ποσοστό της τάξεως  12,8%. 

Ο λιμένας του Λαυρίου παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 

 

5.5.4 Ελευσίνα 

Ο λιμένας της Ελευσίνας  για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 σημειώνει μικρή ποσοστιαία μεταβολή του 

κυματικού κλίματος   της τάξεως του  2,1% και 8,5% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα.  Στο κλιματικό σενάριο 

RCP 8.5  σημειώνεται μείωση της μεταβολής του κυματικού κλίματος κατά  6,4% για τη χρονολογία 2046, ενώ  

αύξηση κατά 7,4% για το 2096.  

Συνεπώς, ο λιμένας της Ελευσίνας  δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λόγω της 

μεταβολής του κυματικού κλίματος. 

 

5.5.5 Αίγινα 

Ο λιμένας της νήσου της Αίγινας για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 παρουσιάζει αύξηση του κυματικού κλίματος 

κατά 9% τόσο για το 2046 όσο και για το 2096. Το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 φαίνεται να προκαλεί μείωση του 

κυματικού κλίματος κατά 3,6% το 2046, ωστόσο για τη χρονολογία 2096 σημειώνεται πολύ σημαντική αύξηση 

του κυματικού κλίματος  της τάξεως του 21%.  

Συνεπώς, ο λιμένας της Αίγινας διαφαίνεται ότι διατρέχει πιθανό κίνδυνο στο μέλλον λόγω αύξησης του 

κυματικού κλίματος. 
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5.5.6 Σπέτσες 

Ο λιμένας της νήσου των Σπετσών  σημειώνει σημαντική αύξηση του κυματικού κλίματος και για τα δύο 

κλιματικά σενάρια. Αναλυτικότερα, στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνεται αύξηση του κυματικού 

κλίματος κατά  14,4% και 13,3% για το 2046 και το 2096  αντίστοιχα. Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  

εμφανίζεται αύξηση του κυματικού προφίλ κατά 13,3% για το εγγύς μέλλον (2046)  και σημαντική αύξηση 

αυτού κατά  29,2% για τη χρονολογία 2096.   

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο λιμένας των Σπετσών  αναμένεται να διατρέξει κίνδυνο λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματος στο μέλλον. 

 

5.5.7 Ύδρα 

Ο λιμένας της νήσου της Ύδρας ακολουθεί ίδια ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος με εκείνη του 

λιμένα των Σπετσών όπως αναλύθηκε παραπάνω.  Συνεπώς για το κλιματικό σενάριο RCP 4,5  σημειώνεται 

μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 14,4% και 13,3% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα, ενώ για το RCP 8.5  

η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 13,3% και 29,2%  για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα.  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο λιμένας της Ύδρας αναμένεται να διατρέξει κίνδυνο λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματος στο μέλλον. 

 

5.5.8 Άλιμος 

Ο λιμένας του Αλίμου για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνει μικρή ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού 

κλίματος  με ποσοστά της τάξεως  του 3,5% και 2,9% για τις χρονολογίες 2046 και 2096 αντίστοιχα. Το κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5  φαίνεται να προκαλεί μείωση του κυματικού κλίματος  κατά 7,6% για τη χρονολογία 2046, ενώ 

αύξηση κατά 9,4% το 2096.  

Συνεπώς, ο λιμένας του Αλίμου φαίνεται να μη διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω αύξησης του κυματικού 

κλίματος. 

 

5.5.9 Μαρίνα Αθηνών  

Η μαρίνα Αθηνών παρουσιάζει και για τα δύο κλιματικά σενάρια  ίδιες τιμές ποσοστιαίας μεταβολής του 

κυματικού κλίματος με εκείνες του λιμένα του Αλίμου. Βλέπουμε λοιπόν αύξηση του κυματικού κλίματος για το 

κλιματικό σενάριο RCP 4.5 κατά  3,5% και 2,9% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα, ενώ για το κλιματικό σενάριο 

RCP 8.5 σημειώνεται μείωση του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για το 2046 και αύξηση κατά 9,4% για το 2096.   

Συνεπώς, η Μαρίνα Αθηνών δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.10 Μαρίνα Φλοίσβου 
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Η μαρίνα Φλοίσβου εμφανίζει για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 θετική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού 

κλίματος κατά 3,5% και 2,9% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα. Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 σημειώνεται 

αρνητική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για τη χρονολογία 2046, ενώ θετική 

μεταβολή κατά 9,4% για το 2096.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Φλοίσβου δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.11 Μαρίνα Αγίου Κοσμά 

Η μαρίνα Αγίου Κοσμά  στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 παρουσιάζει αύξηση του κυματικού κλίματος κατά 3,5% 

και 2,9% για το 2046 και το 2096 αντίστοιχα. Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  για τη χρονολογία 2046 έχουμε 

μείωση του κυματικού κλίματος κατά 7,6%, ενώ για το 2096  σημειώνεται αύξηση κατά 9,4%.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.12 Μαρίνα Ζέας  

Η μαρίνα Ζέας στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 τόσο για το 2046 όσο και για το 2096 παρουσιάζει αύξηση του 

κυματικού κλίματος τόσο για το 2046 όσο και για το 2096 κατά 3,5% και 2,9% αντίστοιχα.  Για το κλιματικό 

σενάριο RCP 8.5 σημειώνεται αρνητική ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού κλίματος κατά 7,6% για το 2046, 

ενώ αύξηση κατά 9,4% για το 2096.  

Συνεπώς, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά δε φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω μεταβολής του κυματικού  

κλίματος σε κανένα από τα δύο σενάρια. 

 

5.5.13 Μαρίνα Βουλιαγμένης – Olympic Marine 

Η μαρίνα  Βουλιαγμένης στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5  σημειώνει θετική  ποσοστιαία μεταβολή του κυματικού 

κλίματος  κατά 1,8% και 5,8% για το 2046 και 2096 αντίστοιχα.  

Στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5  για τη χρονολογία 2046 παρατηρείται μείωση του κυματικού κλίματος κατά 

7,6%, ωστόσο για τη χρονολογία 2096 έχουμε σημαντική αύξηση του κυματικού κλίματος  κατά 11,6%. 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή του κυματικού κλίματος για κάθε κλιματικό 

σενάριο. 

 

Συνοψίζοντας, παρατηρώντας τον Πίνακας 5-7 οι λιμένες οι οποίοι χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής λόγω 

αύξησης του κυματικού κλίματός είναι οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Αίγινα, το Λαύριο, η Ραφήνα και η Μαρίνα 

Βουλιαγμένης,  
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Εξ αυτών, οι λιμένες Αίγινας, Σπετσών και Ύδρας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα, καθώς εμφανίζουν 

μεταβολές ήσσονος και μείζονος σημασίας και στα δύο κλιματικά σενάρια τόσο για το 2046 όσο και το 2096. Εν 

συνεχεία, η Αίγινα παρουσιάζει μείζονος σημασίας μεταβολή του κυματικού κλίματος, ωστόσο μόνο στο 

κλιματικό σενάριο RCP 8.6 για το έτος 2096. Οι λιμένας της Ραφήνας παρουσιάζει ήσσονος σημασίας μεταβολή 

μόνο στο κλιματικό σενάριο RCP 4.5 για το έτος 2096, το Λαύριο επίσης ήσσονος σημασίας για το 2096 στο 

σενάριο RCP 8.5. Ήσσονος σημασίας μεταβολή του κυματικού κλίματος παρουσιάζει και η Μαρίνα 

Βουλιαγμένης στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5 για τη χρονολογία 2096. 
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Πίνακας 5-7 Ποσοστιαία μεταβολή κυματικού κλίματος για του σημαντικότερους λιμένες της Περιφέρειας  

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 2046(RCP 4.5)-1995 2046(RCP 8.5)-1995 2096(RCP 4.5)-1995 2096(RCP 8.5)-1995

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ (P3) -5,1 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -11,2 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 14,5 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 6,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΛΑΥΡΙΟ (P5) 7,7 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -5,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,2 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 12,8 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (P11) 2,1 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -6,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 8,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 7,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ (P9) 9,0 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -3,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,0 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 21,0 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΠΕΤΣΕΣ (P13) 14,4 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 29,2 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΥΔΡΑ (P13) 14,4 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 13,3 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 29,2 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

ΑΛΙΜΟΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 

(P8)
3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

(P8)
3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (P8) 3,5 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,9 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 9,4 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-

OLYMPIC MARINE (P7)

1,8 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ -7,6 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 5,8 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 11,6 ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (%)
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6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

.  
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στις παράκτιες ζώνες αναφέρονται στην απαίτηση μέτρων 

για την αντιμετώπιση τόσο της διάβρωσης των ακτών όσο και την ενίσχυση  των υφιστάμενων λιμενικών έργων. 

Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να αποτιμηθεί μεμονωμένα για κάθε ακτή και λιμένα, καθώς η εκτίμηση του 

κόστους των παρεμβάσεων απαιτεί την ξεχωριστή αξιολόγηση των πολλαπλών παραμέτρων καθενός 

εξεταζόμενου παράκτιου στοιχείου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια οικονομική εκτίμηση τυπικών αντιδιαβρωτικών και λιμενικών έργων. 

 

7.1 Ακτές 

Συνήθη αντιδιαβρωτικά έργα σε ακτές που υπόκεινται σε διάβρωση αποτελούν οι παράλληλοι αποσπασμένοι 

κυματοθραύστες (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.). Οι κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή 

και αποσπασμένοι από αυτήν (δηλαδή χωρίς σημείο επαφής με αυτήν), είναι το πλέον σύνηθες μέτρο 

προστασίας μια ακτής από διάβρωση.  

Εξαιτίας της παρουσίας τους, η κυματική δράση μειώνεται σημαντικά πίσω από αυτούς και έτσι προστατεύεται 

η ακτή από τη διαβρωτική δράση αυτών. Ταυτόχρονα οι εξελισσόμενες κυματογενείς διεργασίες (λόγω του 

φαινομένου της περίθλασης) οδηγούν στη μεταφορά και παγίδευση της άμμου ανάμεσα στους 

κυματοθραύστες και στην ακτή, με αποτέλεσμα την τοπική προσάμμωση. 

Για ένα σύνηθες βάθος έδρασης -3m από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας, η αποτίμηση του κόστους ανέρχεται 

περίπου σε 1.000.000 €/km .  

Οι ακτές της Περιφέρειας Αττικής που αναμένεται να υποστούν έντονη διάβρωση και απαιτούν την κατασκευή 

αντιδιαβρωτικών έργων, είναι αυτές που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) (βλ. Κεφάλαιο 5). 

Αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. για το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 και 

στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5.  

Αναφορικά με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 υπολογίστηκαν 197,8 km (βλ. Error! Reference source not found. 

ακτής υψηλής τρωτότητας (CVI=4). Συνυπολογίζοντας το κόστος κατασκευής αποσπασμένων κυματοθραυστών 

(1.000.000 €/km), η αποτίμηση για την προστασία αυτών των ακτών ανέρχεται περίπου σε 198.000.000€. 

Για το κλιματικό σενάριο RCP 8.5 οι ακτές υψηλής τρωτότητας καταλαμβάνουν 250,6 km (βλ. Error! Reference 

source not found. του συνόλου της εξεταζόμενης ακτογραμμής (Περιφέρεια Αττικής). Το κόστος κατασκευής 

αποσπασμένων κυματοθραυστών σε αυτό το κλιματικό σενάριο ανέρχεται στα 251.000.000€. (βλ. Πίνακας 7-1 

Κόστος έργων αντιδιαβρωτικών έργων ακτών 
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Πίνακας 7-1 Κόστος έργων αντιδιαβρωτικών έργων ακτών 

 

7.2 Λιμένες 

 

Εξαιτίας των πολλαπλών στοιχείων που συνιστούν μια λιμενική εγκατάσταση, η εκτίμηση του οικονομικού 

κόστους παρεμβάσεων απαιτεί την ανάλυση παραμέτρων τόσο κατασκευαστικών όσο και λειτουργικών. 

Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι εφικτή σε ένα γενικό πλαίσιο για το σύνολο των λιμένων της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση του κόστους για συνήθεις παρεμβάσεις σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται στα παρακάτω: 

• Ανύψωση της στάθμης της  ανωδομής των κρηπιδωμάτων με χυτό επιτόπου σκυρόδεμα (Συνήθης 

ανύψωση 0,5m). 

• Ανύψωση της στάθμης της στέψης εξωτερικών κυματοθραυστών με πρανή από τεχνητούς ογκόλιθους 

(Συνήθης ανύψωση 1,5m). 

Στην περίπτωση κρηπιδώματος με κατακόρυφο μέτωπο η ανύψωση της στάθμης της ανωδομής ανέρχεται στα 

1.000€/m. Αυτή η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους όπισθεν χερσαίους χώρους του λιμένα. Η 

ίδια κοστολόγηση εκτιμάται και για εξωτερικούς κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο. 

Στην περίπτωση εξωτερικών κυματοθραυστών λιμένων με πρανή (θωράκιση) από τεχνητούς ογκόλιθους, η 

ανύψωση της στάθμης της στέψης υπολογίζεται 10.000€/m. (βλ. Πίνακας 7-2 Κόστος έργων προστασίας 

λιμένων 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

RCP 4.5 RCP 8.5

ΚΟΣΤΟΣ (€)/KM

ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ  

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ(ΚΜ)

197,8 250,6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 198.000.000 251.000.000

1.000.000
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Πίνακας 7-2 Κόστος έργων προστασίας λιμένων 

 

  

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ (m) ΚΟΣΤΟΣ (€/m)

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

0,5 1000

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΕΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΣΥΣΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΑΝΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ

1,5 10.000
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8. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός συστήματος (Τομέα), όπως ορίστηκε στη μεθοδολογία (κεφάλαιο 2.4.3), είναι 

ουσιαστικά η δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης ή/και προσαρμογής του 

συστήματος (Τομέα) έναντι μελλοντικών επιπτώσεων στη λειτουργία του. Η ικανότητα προσαρμογής 

διαχωρίζεται σε διαρθρωτική και οργανωτική: 

• Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι 

απαλλαγμένο από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την 

εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία 

για μελλοντικές επιπτώσεις. 

• Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η 

ανθρώπινη ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής. 

Και στις δύο περιπτώσεις η ικανότητα προσαρμογής έχει ως κύριο συστατικό την ανθρώπινη παρέμβαση, 

αφενός μεν στο αν η δομή και συγκρότηση του συστήματος καθιστά ευχερή την εφαρμογή (από τον άνθρωπο) 

αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής (διαρθρωτική ικανότητα) και αφετέρου αν η ανθρώπινη 

ικανότητα έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές 

στρατηγικές προσαρμογής (οργανωτική ικανότητα). 

Η φυσική πάντως αντίδραση του ίδιου του συστήματος (και εν προκειμένω του εξεταζόμενου Τομέα), θα είναι 

προσαρμοστική σε δυσμενή κατεύθυνση, αφού η μείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση της θερμοκρασίας 

θα σημάνουν διαταραχή του υδρολογικού κύκλου, με σημαντικές επιπτώσεις και σε ευρύτερους παράπλευρους 

Τομείς. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επομένως καθοριστική στο μετριασμό των επιπτώσεων αυτών και 

τελικά, στη διαμόρφωση της ικανότητας προσαρμογής του Τομέα. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση θα πρέπει να συνίσταται στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προσαρμογής, που 

αποτελούν μονόδρομο για τη μείωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής κυρίως όμως, αποτελούν μονόδρομο 

για την εξασφάλιση της αειφορικής λειτουργίας του Τομέα, που είναι με τη σειρά της προϋπόθεση για την ίδια 

τη ζωή. Αναλυτικά στοιχεία δόθηκαν στα προηγούμενα, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις μεγαλύτερης 

προτεραιότητας του Τομέα και κάποιες από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις αντιμετώπισης τους έχουν ήδη 

συνεκτιμηθεί. 

Ο σχεδιασμός της ανθρώπινης παρέμβασης επιχειρείται σε στρατηγικό επίπεδο με την κατάρτιση του παρόντος 

Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο στοχεύει στην 

προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όλων των επιμέρους τομέων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Η προσαρμογή σχεδιάζεται με την επέκταση των εγκεκριμένων με τα Διαχειριστικά Σχέδια δράσεων και μέτρων, 

έτσι ώστε να καλυφθούν οι πιθανολογούμενες μελλοντικές μεταβολές των επιπτώσεων, στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό (αποτροπή), ή τουλάχιστον στο βαθμό που δεν θα αποβούν καταστροφικές (προσαρμογή). 

Παράλληλα, η προσαρμογή σχεδιάζεται με τη διατύπωση νέων μέτρων όπου χρειάζεται, για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων που εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν, ή θα οξυνθούν στο μέλλον.  
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα «Παράκτιες 

Ζώνες» (ακτές και λιμένες). 

Οι επιπτώσεις αυτές για μεν τις ακτές αξιολογήθηκαν με βάση τον δείκτη τρωτότητας CVI (coastal vulnerability 

index), σύμφωνα με τον οποίο βαθμονομήθηκε λεπτομερώς σε 5 κατηγορίες τρωτότητας, το σύνολο της 

ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάταξη των ακτών μέσω του δείκτη CVI υλοποιήθηκε για τα δύο 

επιλεγμένα κλιματικά σενάρια (RCP 4.5 και RCP 8.5) και περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Error! 

Bookmark not defined. της παρούσας και επιπλέον παρουσιάζεται γραφικά σε 36 σχέδια στο Προσάρτημα 

11.4.  

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη εκτίμηση του CVI υπολογίστηκε σε 13 χαρακτηριστικά σημεία του θαλάσσιου 

χώρου της Περιφέρειας, το μέσο ετήσιο ύψος κύματος για τα δύο επιλεγμένα κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και 

RCP 8.5, τόσο για το εγγύς μέλλον (2046) όσο και για το μακρινό μέλλον (2096).  

Ο υπολογισμός αυτός παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found. της 

παρούσας. 

Οι επιπτώσεις στους λιμένες προσεγγίστηκαν ποιοτικά καθώς δεν υφίσταται κάποιος ποσοτικός δείκτης 

εκτίμησης της τρωτότητας των υποδομών ενός λιμένα. Για αυτό το λόγο, παρουσιάστηκε η αύξηση της στάθμης 

της θάλασσας για τα δύο κλιματικά σενάρια για τα έτη 2046 και 2096, μία ποιοτική περιγραφή των κινδύνων 

και των επιπτώσεων σε τυπικά λιμενικά έργα με βάση τα στοιχεία μεταβολής του κυματικού κλίματος. Η 

μεταβολή του κυματικού κλίματος για τους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε με γεωγραφικό 

συσχετισμό των 13 χαρακτηριστικών σημείων, όπου υπολογίστηκε το μέσο ετήσιο ύψος κύματος, με τη θέση 

των λιμένων. Η αξιολόγηση αυτή παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5.5 της παρούσας. 

Με βάση την ανάλυση που αναφέρθηκε στα προηγούμενα, οι μεταβολές στο μέλλον, λόγω κλιματικής αλλαγής 

στον τομέα «Παράκτιες Ζώνες»  συνοψίζονται σε: 

• Αύξηση της τρωτότητας των ακτών λόγω κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα την πιθανή ανάγκη 

κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.) σε περιοχές 

υψηλού δείκτη τρωτότητας (CVI=4). Οι επιπτώσεις εκτιμώνται καθοριστικές σε όλο το φάσμα των 

λειτουργιών του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς, λόγω του κεντρικού ρόλου που 

διαδραματίζουν οι παράκτιες ζώνες σε αυτό (π.χ. τουρισμός, εμπόριο) .  

• Προσαρμογές σε ό,τι αφορά τις παράκτιες ζώνες, οι οποίες κρίνονται επιβεβλημένες στο μέλλον, από την 

αναγκαιότητα διατήρησης της ανθρώπινης δραστηριότητας σε αυτές. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 

τρωτότητα των ακτών επιδεινώνεται, η προσαρμογή στο μέλλον είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη αυτή, η 

οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ως η πλέον πιθανή, έχει αξιολογηθεί με την ανάλυση του 

δείκτη τρωτότητας (CVI) και του κυματικού κλίματος στα κλιματικά σενάρια για τα έτη 2046 και 2096. Αυτή 

η εξέλιξη επιβεβαιώνεται εξάλλου και στο κλιματικό σενάριο RCP 8.5 για το οποίο υφίστανται 

περισσότερες υψηλής τρωτότητας ( CVI=4) σε σχέση με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 . 

• Αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους κύματος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη φασματική ανάλυση των 

ανεμολογικών στοιχείων για τα 13 χαρακτηριστικά σημεία  (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not 

found.). Αυτή η αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους κύματος υπολογίζεται στο έτος 2096 για το κλιματικό 
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σενάριο RCP 8.5 να έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με σήμερα σε περιοχές υψηλής τρωτότητας 

(CVI=4) (βλ. Κεφάλαιο Error! Reference source not found.). Το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης θα επιφέρει 

υλικές ζημιές, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι οι ακτές απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας τους από τη 

διάβρωση. Οι ακτές αυτές είναι εκείνες που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4) (βλ. Κεφάλαιο 5.1).  

Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών περιλαμβάνουν ενδεικτικά 

την κατασκευή παράλληλων αποσπασμένων κυματοθραυστών (Κεφάλαιο0.) . 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΚΑ (2014) μεταξύ άλλων αναφέρει σχετικά 

με τον σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (ΑΣΘ) στις παράκτιες ζώνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

• Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις 

παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

• Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με την 

εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι κοινωνικές 

επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. 

Σημαντικό μέτρο για την προστασία των ακτών είναι ωστόσο και μια ολοκληρωμένη δράση, στην οποία 

λαμβάνεται υπόψη και η ανθρωπογενής δραστηριότητα ως παράγοντας διάβρωσης. Μια τέτοια δράση όπως 

αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1.3.1 είναι μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ): “η διαδικασία η 

οποία διαμορφώνεται από τη συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της επιστήμης και της διαχείρισης 

των επιμέρους και του δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την 

προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και πόρων”. 

Ένα επιτυχημένο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ως αντικείμενα μελέτης (στόχους) τα παρακάτω: 

• Αειφορία των μέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παράκτιας ζώνης  

• Σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου και ενσωμάτωση στον ευρύτερο σχεδιασμό της παράκτιας 

ζώνης (χωροταξική προσέγγιση) 

• Εξισορρόπηση αντιπάλων ή αντικρουόμενων απαιτήσεων 

• Συνέπεια στην λήψη αποφάσεων 

• Ευελιξία στα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των παράκτιων προβλημάτων 

 

Μέσα στα λιμάνια, οι βασικές κλιματικές παράμετροι εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι 

οι συνθήκες ανέμου, παλίρροιας και κύματος, καθώς και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι οποίες 
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επηρεάζουν την λειτουργική απόδοση του λιμένα. Οι τελευταίες προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή 

υποδηλώνουν όμως σχετικά μικρή αλλαγή σε αυτές τις συνθήκες .  

Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή δεν θεωρούνται σημαντικοί βραχυπρόθεσμα ή ακόμη και 

μεσοπρόθεσμα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι θυελλογενείς πλημμύρες μπορεί να είναι πιο 

κρίσιμες μακροπρόθεσμα, όποτε, για ορισμένα λιμάνια. Η άνοδος αυτή αναλύεται για κάθε κλιματικό σενάριο 

για τα έτη 2046 και 2096 στο Κεφάλαιο 5.5, όπου βλέπουμε ότι στο εγγύς μέλλον οι λιμένες δε φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο. Συνεπώς, η προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής αποτελεί ένα μέτρο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού όπου τόσο οι υποδομές όσο και ο εξοπλισμός θα 

χρειαστεί να προσαρμοστούν ή τροποποιηθούν.  

 

 

10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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11. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

11.1 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Α/Ο/Ι Συνέπειες 

1 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αύξηση πλημμυρών παράκτιων 
περιοχών 

Α 
Απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, 
καταστροφή γεωργίας, διακοπή/απώλεια 

επιχειρήσεων, κοινωνική/αναστάτωση 

2 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης 

Απώλεια γης Α 
Ένταση κοινωνικών ανισοτήτων. 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη. 

3 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αύξηση παράκτιας διάβρωσης Α 
Απώλεια ξηράς. 

Αύξηση ετήσιων ζημιών, αλλαγή 
παράκτιων διαδικασιών. Οικονομικά κόστη 

4 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Παράκτια συρρίκνωση Α Απώλεια οικοτόπων και ειδών 

5 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Προώθηση υφάλμυρου 
μετώπου στην ενδοχώρα. 

Α 
Μείωση αποθεμάτων ασφαλείας 

Ρύπανση υδροφορέων. 

6 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια φυσικών πόρων 
(παραλίες / αμμόλοφοι). 

Α 
Απώλεια ειδών και αλλαγές σε 

δραστηριότητες αναψυχής. 

7 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια υγροτόπων Α 
Απώλεια ειδών και αλλαγές σε 

δραστηριότητες αναψυχής 

8 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια οικοσυστημάτων Α Απώλεια περιβάλλοντος 

9 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αλλαγές στις παράκτιες 
διεργασίες 

Α 
Πλημμύρες και επιπτώσεις στα παράκτια 

οικοσυστήματα 

10 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Παράκτιες πλημμύρες απειλή 
της σταθερότητας των ακτών 

των εκβολών 
Α  

11 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Μόνιμες θαλάσσιες εισβολές Α Συχνότερες και ισχυρότερες πλημμύρες 

12 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Βλάβες ή κίνδυνος για τις 
υποδομές 

Α 
Διατάραξη μεταφορών, ενέργειας, 

υδάτινων πόρων, υγείας, επικοινωνίας 
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13 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Μείωση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων 

Α Απώλεια περιβάλλοντος 

14 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Σημαντική άνοδος στάθμης 
θάλασσας >1 μ. 

Α 
Σοβαρές πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 
οικονομική και κοινωνική αναστάτωση. 

Έλλειψη προσαρμογής. 

15 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Πλημμύρα πόλις Α 
Θυσία μικρότερων οικισμών για την 

διάσωση των  μεγαλύτερων. Κοινωνική 
αναστάτωση. 

16 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια χώρων αρχαιολογικής 
ή πολιτιστικής σημασίας 

Α Κοινωνική αναστάτωση. 

17 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένο κόστος άντλησης 
(αποστράγγιση εδάφους) 

Α 
Οικονομικό κόστος, πίεση στο δίκτυο 

αποροής 

18 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης 

Αλλαγές στις δραστηριότητες 
αναψυχής/ανέσεις. 

Ι Τοπικό οικονομικό κόστος, 

19 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Τα λιμάνια μπορούν να δεχτούν 
μεγαλύτερα πλοία 

Ο 
Κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες (για 

τον τουρισμό και το εμπόριο) 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΑΣΗ 
ΚΑΙΓΙΔΩΝ/ΑΝΕΜΩΝ 

20 
Αλλαγή του κυματικού 
κλίματος - Άνοδος 
Στάθμης Θάλασσας 

Αύξηση της υπερπήδησης των 
παράκτιων θωρακίσεων από τα 

κύματα 
Α Αυξημένες πλημμύρες 

21 
Αλλαγές στις 
επικρατούσες 
διευθύνσεις ανέμου 

Αυξημένη έκθεση για ορισμένες 
ακτογραμμές 

Ι 

Αυξανόμενη/επιταχυνόμενη διάβρωση, 
συχνότερες παράκτιες πλημμύρες σε 

εκβολές, δέλτα και κόλπους; 
Ενίσχυση/απώλεια αναψυχής 

22 

Αλλαγές στα ωκεάνια 
ρεύματα λόγω ανόδου της 
μέσης στάθμης της 
θάλασσας και της 
αύξησης της 
θερμοκρασίας 

Αλλαγές στη τοπική 
κυκλοφορία των ρευμάτων 

Α 
Επιπτώσεις στην παράκτια 

γεωμορφολογία, στη διασπορά των ρύπων 
κ.λπ 

23 
Αλλαγές στην ένταση των 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση ύψους κυμάτων Ι 

Αύξηση / επιτάχυνση της διάβρωσης, πιο 
συχνές παράκτιες πλημμύρες σε εκβολές, 
δέλτα και κόλπους (απειλή). Ευκαιρίες για 
ανάπτυξη (surfing) αλλά και μείωση στην 

αναψυχή 

24 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αλλαγές στην παράκτια 
γεωμορφολογία -μετακινήσεις 

αμμογλωσσών 
Α 

Αλλαγές στην παράκτια διάβρωση και 
εναπόθεση υλικών 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

25 

Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας; αύξηση ροής; 
μεγαλύτερα κύματα; 
Ξηρότερη θερμή περίοδος 

Αύξηση των υπερπηδήσεων 
των θωρακίσεων οδηγεί σε 
συχνότερες αστοχίες τους. 

Α Αυξημένες πλημμύρες 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Α/Ο/Ι Συνέπειες 

26 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας εντός λιμένα 

Α 
Αύξηση της διατάραξης των λιμενικών 
δραστηριοτήτων και πιθανή διάβρωση 

κοντά στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

27 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένες πλημμύρες Α 
Δυσλειτουργία χερσαίων λιμενικών 

υποδομών 

28 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Φθορά ή κίνδυνοι στις 
υποδομές 

Α 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς ενέργειας 
κ.α. που επηρεάζουν τη λειτουργία των 

λιμένων 

29 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Ανύψωση στάθμης της 
θάλασσας > 1 μέτρο 

Α 
Σοβαρές θαλάσσιες πλημμύρες, με 

αποτέλεσμα την οικονομική και κοινωνική 
αναστάτωση. Έλλειψη προσαρμογής 

30 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Πλημμύρες της παράκτιας 
υποδομής 

Α 

Αύξηση των κατακλυζόμενων εκτάσεων σε 
ευπαθείς περιοχές, αύξηση της έκτασης 

που θεωρείται ευάλωτη. Αυξημένες υλικές 
ζημίες, διακοπή/διαταραχή κυκλοφορίας. 

Ορισμένες θέσεις  λιμένων μπορεί να είναι 
πλέον ακατάλληλες. Συχνότερα κλεισίματα 

παράκτιων οδών και προκυμαίας. 

31 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Καθυστερήσεις, παύση, 
διακοπή λιμενικών 

δραστηριοτήτων υποδομών και 
φορτίων 

Α 
Παράκτιες υποδομές. Οικονομικές 

απώλειες 

32 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένα επίπεδα παράκτιων 
πλημμυρών και ζημιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 
ζημίας στους λιμένες και στην 

παράκτια υποδομή) 

Α 

Οικονομικές απώλειες; ασφάλιστρα; 
Απώλεια τουρισμού και παράκτιων 
υποδομών; περιβάλλον; Πλημμύρες 

παράκτιων οικισμών; Απώλεια αγροτικής 
γης; Αλλαγή νομοθεσίας χωροταξίας 

33 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένη ζήτηση για πόρους  
(αδρανή υλικά) έτσι ώστε να 

κατασκευαστούν έργα 
προστασίας 

Ι 
Οικονομικό όφελος/περιβαλλοντικό 

κόστος 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : TAXYTHTA ANEMOY/KAΤΑΙΓΙΔΕΣ 
 

34 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Σημαντικές ζημιές σε λιμάνια 
και παράκτιες υποδομές 

Α 
Αλλαγές στις προδιαγραφές αντοχής. 

Αυξημένα ασφάλιστρα 
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35 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Επηρεάζεται η καθημερινή 
λειτουργία των λιμανιών  

Α 
Αυξημένη διατάραξη στη λιμενική 

λειτουργία. 

36 

Αύξηση έντασης  ανέμων 
και συχνότητας 
εμφάνισης ανέμων 
υψηλής έντασης 

Αυξημένες καταιγίδες και 
ισχυροί άνεμοι στα λιμάνια 

Α 
Αυξημένη διατάραξη στη λιμενική 

λειτουργία 

37 
Θαλασσοταραχές 
θυέλλης. 

Αυξημένη συχνότητα για 
ακραία συμβάντα υψηλής 

στάθμης νερού 
Α 

Απώλειες υλικών περιουσιακών στοιχείων, 
οικονομικές απώλειες 

38 
Αύξηση χειμερινών 
βροχοπτώσεων, αύξηση 
έντασης καταιγίδων 

Φθορά σε κρίσιμες υποδομές Α 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών,  μεταφοράς ενέργειας 
κ.α. που επηρεάζουν τη λειτουργία των 

λιμένων 

39 

Αύξηση έντασης 
καταιγίδων (μεγαλύτερη 
συχνότητα ανέμων 
μεγάλης έντασης) 

Αυξημένες πιθανότητες 
αστοχίας του εξοπλισμού 

Α Οικονομικές απώλειες 

40 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αυξημένος κίνδυνος για τη 
ναυσιπλοΐα 

Α 

Οικονομική απώλεια: Κόστος που 
σχετίζεται με κινδύνους για τη ναυτιλία 

(αυξημένα ασφάλιστρα). Αυξημένο κόστος 
για τη ναυπηγική βιομηχανία. 

41 Σοβαρές Κακοκαιρίες Απώλειες σκαφών Α 
Αυξημένη διατάραξη μεταφορών; Απώλεια 

ζωών και περιουσιακών στοιχείων 

42 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Διαταραχή στις θαλάσσιες 
μεταφορές λόγω της μείωσης 

της περιόδου με ήπιες καιρικές 
συνθήκες. Μείωση 
μεταφορικού έργου 

Α 
Αυξημένη διατάραξη θαλάσσιων 

μεταφορών (επιβατική και εμπορική) 

43 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση της ασφάλειας στις 
θαλάσσιες δραστηριότητες 

(ναυτιλία, διαρροές κλπ) 
Α 

Διακινδύνευση θαλάσσιας ναυσιπλοΐας / 
ρύπανση του περιβάλλοντος 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

44 
Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμύρας υποδομών 

Α 

Αυξημένες υλικές ζημίες  στις χερσαίες 
εγκαταστάσεις των λιμενικών υποδομών. 

Περιστατικά ρύπανσης λόγω 
αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στη 

λιμενική ζώνη 

45 

Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης ακραίων 
βροχοπτώσεων, 
καταιγίδων 

Μειωμένος τουρισμός / 
αυξημένη αναταραχή σε 

μαρίνες. 
Α Οικονομικές απώλειες. 

46 

Αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης 
καταιγίδων/κυματική 
δραστηριότητα 

Μείωση περιόδου με ήπιο 
καιρό κατάλληλο για την 

υλοποίηση εργασιών 

Α 
Οικονομικές απώλειες, 

καθυστερήσεις/δυσκολίες εργασιών 
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βυθοκόρησης. 

47 
Μείωση του αριθμού των 
ψυχρών ημερών 

Βελτιωμένες συνθήκες 
εργασίας για το προσωπικό 
(λειτουργία και συντήρηση 

λιμενικών υποδομών). 

Ο 
Ευκαιρία καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες 

εργασίας 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

48 
Αύξηση της θερμοκρασίας 
της θάλασσας 

Αύξηση τουρισμού. Ο Ευκαιρείς για οικονομικά κέρδη 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

49 
Αύξηση της μέσης θερινής 
θερμοκρασίας 

Αύξηση της μεταφορικής 
ζήτησης (αυξημένος τουρισμός) 

Ι 
Αύξηση μεταφορικού έργου (ευκαιρία) με 
πιθανή ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών 

για νέες υποδομές (απειλή) 

50 
Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας 

Αυξημένη ζήτηση για 
κλιματισμό (ψύξη) στα πλοία 
και στις λιμενικές υποδομές 

Α 
Αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και καυσίμων 

51 
Αύξηση μέσης χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Λιγότερες ανάγκες για 
θέρμανση (στα πλοία και στις 
λιμενικές υποδομές)  κατά την 

χειμερινή περίοδο 

Ο 
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και καυσίμων 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

52 
Αύξηση συχνότητας 
εμφάνισης και στην 
ένταση των καταιγίδων  

Αυξημένοι κεραυνοί Α 
Αυξημένη διαταραχή στη λιμενική 

λειτουργία 

Α= απειλή, Ο= όφελος, Ι=ισσοροπία 
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11.2 Ομαδοποιημένος Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 1’’ και Διατομεακές Επιπτώσεις 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων 
Συσχετιζόμενοι  

τομείς 

1,2 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 

θυέλλης. 

Αύξηση πλημμυρών 
παράκτιων περιοχών 

Απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
περιουσιών, καταστροφή 

γεωργίας, διακοπή/απώλεια 
επιχειρήσεων, 

κοινωνική/αναστάτωση Ζημιές από πλημμύρες 

Υγεία; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Δομημένο περιβάλλον-
Πολιτιστική κληρονομιά; 

Ύποδομές 
Απώλεια γης 

Ένταση κοινωνικών 
ανισοτήτων. 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
κόστη. 

3 
Αύξηση παράκτιας 

διάβρωσης 

Απώλεια ξηράς. 
Αύξηση ετήσιων ζημιών, 

αλλαγή παράκτιων 
διαδικασιών. Οικονομικά 

κόστη 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα. 

4,5,6,7,8 

Παράκτια συρρίκνωση 
Απώλεια οικοτόπων και ειδών; 

Δομημένο περιβάλλον & 
πολιτιστική κληρονομιά 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα; 
Δομημένο περιβάλλον-

Πολιτιστική κληρονομιά; 

Προώθηση υφάλμυρου 
μετώπου στην ενδοχώρα. 

Μείωση αποθεμάτων 
ασφαλείας 

Ρύπανση υδροφορέων. 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Υδατικοί Πόροι και 
Πλημμύρες 

Απώλεια φυσικών πόρων 
(παραλίες / αμμόλοφοι). Απώλεια ειδών και αλλαγές σε 

δραστηριότητες αναψυχής. 
 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα; 
Τουρισμός 

Απώλεια υγροτόπων 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Απώλεια οικοσυστημάτων Απώλεια περιβάλλοντος 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

9, 10,11 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αλλαγές στις παράκτιες 
διεργασίες 

Πλημμύρες και επιπτώσεις στα 
παράκτια οικοσυστήματα 

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα; 

Παράκτιες πλημμύρες απειλή 
της σταθερότητας των ακτών 

των εκβολών 

Πλημμύρες και επιπτώσεις στα 
παράκτια οικοσυστήματα 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα 

Μόνιμες θαλάσσιες εισβολές 
Συχνότερες και ισχυρότερες 

πλημμύρες 
Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

12, 13, 
14 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Βλάβες ή κίνδυνος για τις 
υποδομές 

Διατάραξη μεταφορών, 
ενέργειας, υδάτινων πόρων, 

υγείας, επικοινωνίας 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών 

Υποδομές; Ενέργεια; 
Υδατικοί Πόροι; 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Μείωση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων 

Απώλεια περιβάλλοντος 
Υποβάθμιση 

Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα 

Σημαντική άνοδος στάθμης 
θάλασσας >1 μ. 

Σοβαρές πλημμύρες, με 
αποτέλεσμα την οικονομική και 

Ζημιές από πλημμύρες 
Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 
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κοινωνική αναστάτωση. 
Έλλειψη προσαρμογής. 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

15 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Πλημμύρα πόλις 

Θυσία μικρότερων οικισμών 
για την διάσωση των  

μεγαλύτερων. Κοινωνική 
αναστάτωση. 

Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

16, 17, 
18 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Απώλεια χώρων 
αρχαιολογικής ή πολιτιστικής 

σημασίας 
Κοινωνική αναστάτωση. 

Ζημιές από πλημμύρες 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Αυξημένο κόστος άντλησης 
(αποστράγγιση εδάφους) 

Οικονομικό κόστος, πίεση στο 
δίκτυο απορροής 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Αλλαγές στις δραστηριότητες 
αναψυχής/ανέσεις. 

Τοπικό οικονομικό κόστος, Τουρισμός ; 

19 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Τα λιμάνια μπορούν να 
δεχτούν μεγαλύτερα πλοία 

Κοινωνικές και οικονομικές 
ευκαιρίες (για τον τουρισμό και 

το εμπόριο)  
Ευκαιρίες 

Δομημένο Περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

20 
Αλλαγή του κυματικού 
κλίματος - Άνοδος 
Στάθμης Θάλασσας 

Αύξηση της υπερπήδησης των 
παράκτιων θωρακίσεων από 

τα κύματα 
Αυξημένες πλημμύρες Ζημιές από πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

21 
Αλλαγές στις 
επικρατούσες 
διευθύνσεις ανέμου 

Αυξημένη έκθεση για 
ορισμένες ακτογραμμές 

Αυξανόμενη/επιταχυνόμενη 
διάβρωση, συχνότερες 

παράκτιες πλημμύρες σε 
εκβολές, δέλτα και κόλπους. 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση & Πλημμύρες 

Γεωργία-Κτηνοτροφία; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

Τουρισμός ; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον 

22 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας και 
Θερμοκρασία 

Αλλαγές στα ωκεάνια 
ρεύματα λόγω ανόδου της 

μέσης στάθμης της θάλασσας 
και της αύξησης της 

θερμοκρασίας 

Επιπτώσεις στην παράκτια 
γεωμορφολογία, στη διασπορά 

των ρύπων κ.λπ 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση ; Υποβάθμιση 

Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα; Αλιεία 

23 

Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση ύψους κυμάτων 

Αύξηση / επιτάχυνση της 
διάβρωσης, πιο συχνές 

πλημμύρες σε εκβολές, δέλτα 
και κόλπους 

Ζημιές από παράκτια 
διάβρωση και 

πλημμύρες 

Υδατικοί πόροι -
πλημμύρες 

24 
Αύξηση έντασης 

καταιγίδων/ανέμων 

Αλλαγές στην παράκτια 
γεωμορφολογία. Αλλαγές στην 

παράκτια διάβρωση και 
εναπόθεση υλικών 

Υδατικοί πόροι -
πλημμύρες; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα; 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

25 

Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας; αύξηση 
ροής; μεγαλύτερα 
κύματα; Ξηρότερη 
θερμή περίοδος 

Αύξηση των υπερπηδήσεων 
των θωρακίσεων οδηγεί σε 
συχνότερες αστοχίες τους. 

Αυξημένες πλημμύρες Ζημιές από πλημμύρες 
Υποδομές; Υδατικοί 
πόροι -πλημμύρες; 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις Συνέπειες Ομάδες επιπτώσεων 
Συσχετιζόμενοι  

τομείς 

26 
Άνοδος Στάθμης 
Θάλασσας 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας εντός λιμένα. 

Αύξηση της διατάραξης των 
λιμενικών δραστηριοτήτων και 
πιθανή διάβρωση κοντά στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις 

Βλάβη υποδομών; 
Διατάραξη λειτουργίας 

λιμένα 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας και των 
θαλασσοταραχών 
θυέλλης. 

Αυξημένες πλημμύρες. 
Δυσλειτουργία χερσαίων 

λιμενικών υποδομών 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; Ζημιές από 

πλημμύρες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

Φθορά ή κίνδυνοι στις 
υποδομές. 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς 

ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν 
τη λειτουργία των λιμένων 

Βλάβη υποδομών 
Υποδομές; Δομημένο 

περιβάλλον; 

Ανύψωση στάθμης της 
θάλασσας > 1 μέτρο. 

Σοβαρές θαλάσσιες 
πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 

οικονομική και κοινωνική 
αναστάτωση. 

Ζημιές από πλημμύρες 
Υποδομές; Δομημένο 

περιβάλλον; 

Πλημμύρες της παράκτιας 
υποδομής. 

Αύξηση των κατακλυζόμενων 
εκτάσεων σε ευπαθείς 

περιοχές, αύξηση της έκτασης 
που θεωρείται ευάλωτη. 
Αυξημένες υλικές ζημίες, 

διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας. Ορισμένες 

θέσεις  λιμένων μπορεί να 
είναι πλέον ακατάλληλες. 

Συχνότερα κλεισίματα 
παράκτιων οδών και 

προκυμαίας. 

Ζημιές από πλημμύρες; 
Βλάβη σημαντικών 

υποδομών 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Υγεία 

Καθυστερήσεις, παύση, 
διακοπή λιμενικών 
δραστηριοτήτων/υποδομών 
και φόρτων 

Καθυστερήσεις, παύση, 
διακοπή λιμενικών 

δραστηριοτήτων. Οικονομικές 
απώλειες 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; Βλάβη 

λιμενικών υποδομών; 
Οικονομικές απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; 

Αυξημένα επίπεδα παράκτιων 
πλημμυρών και ζημιών 
(συμπεριλαμβανομένης της 
ζημίας στους λιμένες και στην 
παράκτια υποδομή) 

Αυξημένα επίπεδα παράκτιων 
πλημμυρών και ζημιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 
ζημίας στους λιμένες και στην 

παράκτια υποδομή) 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; Διατάραξη 

λειτουργίας λιμένα; 
Βλάβη λιμενικών 

υποδομών; Οικονομικές 
απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Υδατικοί 
πόροι & πλημμύρες; 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα; 
Γεωργία –Κτηνοτροφία; 

Τουρισμός 

Αυξημένη ζήτηση για πόρους  
(αδρανή υλικά) έτσι ώστε να 
κατασκευαστούν έργα 
προστασίας. 

Αυξημένη ζήτηση για πόρους  
(αδρανή υλικά) έτσι ώστε να 

κατασκευαστούν έργα 
προστασίας. 

Ευκαιρίες; Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

Δασικά Οικοσυστήματα 
& Βιοποικιλότητα – 

Οικοσυστήματα 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : TAXYTHTA ANEMOY/KAΤΑΙΓΙΔΕΣ 

 

34 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Σημαντικές ζημιές σε λιμάνια 
και παράκτιες υποδομές. Παράκτιες υποδομές; Αλλαγές 

στις προδιαγραφές αντοχής. 
Αυξημένα ασφάλιστρα 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; Οικονομικές 

απώλειες 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον;  

35 
Άνεμοι και βροχές; 
Σοβαρές Κακοκαιρίες 

Επηρεάζεται η  καθημερινή 
λειτουργία των λιμανιών Αυξημένη διατάραξη στη 

λιμενική λειτουργία. 
Διατάραξη λειτουργίας 

λιμένα; 
Υποδομές; Δομημένο 

περιβάλλον;Τουρισμός 

36 

Αύξηση έντασης  
ανέμων και 
συχνότητας εμφάνισης 
ανέμων υψηλής 
έντασης 

Αυξημένες  καταιγίδες και 
υψηλοί άνεμοι στα λιμάνια 

Αυξημένη διαταραχή στη 
λιμενική λειτουργία 

Διατάραξη λειτουργίας 
λιμένα; 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Τουρισμός 
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37 
θαλασσοταραχές 
θυέλλης. 

Αυξημένη συχνότητα για 
ακραία συμβάντα υψηλής 
στάθμης νερού 

Απώλειες υλικών 
περιουσιακών στοιχείων, 

οικονομικές απώλειες 
Ζημιές από Πλημμύρες 

Υδατικοί πόροι & 
πλημμύρες; Υποδομές; 
Δομημένο περιβάλλον; 

38 

Αύξηση χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση έντασης 
καταιγίδων 

Φθορά σε κρίσιμες υποδομές. 

Ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών,  μεταφοράς 

ενέργειας κ.α. που επηρεάζουν 
τη λειτουργία των λιμένων 

Βλάβη σημαντικών 
υποδομών; 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον; Ενέργεια 

39 

Αύξηση έντασης 
καταιγίδων 
(μεγαλύτερη 
συχνότητα ανέμων 
μεγάλης έντασης) 

Αυξημένες πιθανότητες 
αστοχίας του εξοπλισμού 

Οικονομικές απώλειες Βλάβες εξοπλισμού 
Υδατοκαλλιέργειες-

Αλιεία 

40 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αυξημένος κίνδυνος για τη 
ναυσιπλοΐα 

Οικονομική απώλεια: Κόστος 
που σχετίζεται με κινδύνους 
για τη ναυτιλία (αυξημένα 

ασφάλιστρα). Αυξημένο κόστος 
για τη ναυπηγική βιομηχανία. 

Ατυχήματα/συμβάντα 
στη θάλασσα 

Υδατοκαλλιέργειες-
Αλιεία 

41 Ισχυρές Κακοκαιρίες Απώλειες σκαφών 
Αυξημένη διατάραξη 

μεταφορών; Απώλεια ζωών και 
περιουσιακών στοιχείων 

Ζημιές από 
ανέμο/καταιγίδες 

Υποδομές; Υγεία;  

42 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Διαταραχή στις θαλάσσιες 
μεταφορές λόγω της μείωσης 
της περιόδου με ήπιες 
καιρικές συνθήκες. Μείωση 
μεταφορικού έργου 

Αυξημένη διατάραξη 
θαλάσσιων μεταφορών 

(επιβατική και εμπορική) 

Διατάραξη λειτουργίας 
από άνεμο/καταιγίδες 

Υποδομές; Τουρισμός 

43 
Αύξηση έντασης 
καταιγίδων/ανέμων 

Αύξηση της ασφάλειας στις 
θαλάσσιες δραστηριότητες 
(ναυτιλία, διαρροές κλπ) 

Διακινδύνευση θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας / ρύπανση του 

περιβάλλοντος 

Ατυχήματα/συμβάντα 
στη θάλασσα 

Υποδομές; 
Υδατοκαλλιέργειες-

Αλιεία; Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ Η ΑΚΡΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

44 

Αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμύρας υποδομών 

Αυξημένες υλικές ζημίες  στις 
χερσαίες εγκαταστάσεις των 

λιμενικών υποδομών. 
Περιστατικά ρύπανσης λόγω 

αποστράγγισης ομβρίων 
υδάτων στη λιμενική ζώνη 

Ζημιές από πλημμύρες 

Υδατικοί πόροι-
πλημμύρες; Υποδομές; 
Δασικά Οικοσυστήματα 

& Βιοποικιλότητα – 
Οικοσυστήματα 

45 

Αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης 
ακραίων 
βροχοπτώσεων, 
καταιγίδων 

Μειωμένος τουρισμός / 
αυξημένη αναταραχή σε 
μαρίνες. 

Οικονομικές απώλειες. 

Μείωση τουρισμού; 
Διατάραξη λειτουργίας 

από άνεμο; Οικονομικές 
απώλειας  

Υποδομές; Τουρισμός 

46 

Αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης 
καταιγίδων/κυματική 
δραστηριότητα 

Μείωση περιόδου με ήπιο 
καιρό κατάλληλο για την 
υλοποίηση εργασιών 
βυθοκόρησης. 

Οικονομικές απώλειες, 
καθυστερήσεις/δυσκολίες 

εργασιών 

Εποχικότητα εργασιών; 
Διατάραξη εργασιών; 

Οικονομικές απώλειες, 

Υποδομές; Δομημένο 
περιβάλλον 

47 
Μείωση του αριθμού 
των ψυχρών ημερών 

Βελτιωμένες συνθήκες 
εργασίας για το προσωπικό 
(λειτουργία και συντήρηση 
λιμενικών υποδομών). 

Ευκαιρία καθώς βελτιώνονται 
οι συνθήκες εργασίας 

Οικονομικό όφελος Υποδομές;  

ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΆΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

48 
Αύξηση της 
θερμοκρασίας της 
θάλασσας 

Αύξηση τουρισμού. 
Ευκαιρείς για οικονομικά 

κέρδη 
Οικονομικό όφελος Τουρισμός 
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49 
Αύξηση της μέσης 
θερινής θερμοκρασίας 

Αύξηση της μεταφορικής 
ζήτησης (αυξημένος 
τουρισμός) 

Αύξηση μεταφορικού έργου 
(ευκαιρία) με πιθανή 

ταυτόχρονη αύξηση των 
αναγκών για νέες υποδομές 

(απειλή) 

Αύξηση τουρισμού; 
Ζήτηση υποδομών 

Υποδομές; Τουρισμός 

50 
Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας 

Αυξημένη ζήτηση για 
κλιματισμό (ψύξη) στα πλοία 
και στις λιμενικές υποδομές 

Αύξηση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και 

καυσίμων 
Ζήτηση ενέργειας Ενέργεια; Υποδομές; 

51 
Αύξηση μέσης 
χειμερινής 
θερμοκρασίας 

Λιγότερες ανάγκες για 
θέρμανση (στα πλοία και στις 
λιμενικές υποδομές)  κατά 
την χειμερινή περίοδο 

Μείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και 

καυσίμων 

Εργασίες τον χειμώνα; 
Μειωμένη ζήτηση 

ενέργειας 
Ενέργεια; Υποδομές; 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

52 

Αύξηση συχνότητας 
εμφάνισης και στην 
ένταση των 
καταιγίδων  

Αυξημένοι κεραυνοί 
Αυξημένη διαταραχή στη 

λιμενική λειτουργία 
Διατάραξη μεταφορών; 
Οικονομικές απώλειες, 

Υποδομές; Τουρισμός 

 

 

 

11.3 Κατάλογος Επιπτώσεων ‘‘Κατηγορίας 2’’ Βαθμολόγηση και κοινωνική ευπάθεια 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Ζημιές από 
παράκτια 
διάβρωση 

3,4,6,21,22, 
23,24, 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα- 
Οικοσυστήματα; 
Υποδομές; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 
ζημιές σε ιδιοκτησίες 

και υποδομές με 
μεγάλες χρηματο-

οικονομικές απώλειες 
και μεγάλο κόστος 

αποκατάστασης 
 (3) 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 

διαδεδομένη 
διαταραχή της 

λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 

οικοσυστήματος 
(3) 

Σημαντική 
διατάραξη της 

κοινωνικής 
ζωής, σε πολλές 

περιπτώσεις 
και απώλειες 
ανθρώπινων 

ζωών 
(2) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
89 

Ζημιές από 
πλημμύρες 

1,2,9,10,11, 
14,15,20,21, 
23,24,25 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα; 
Υποδομές; 
Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά; 
Υγεία 

Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες 
ζημιές σε ιδιοκτησίες 

και υποδομές με 
μεγάλες χρηματο-

οικονομικές απώλειες 
και μεγάλο κόστος 

αποκατάστασης 
(3) 

Σημαντικές / 
μεσοπρόθεσμες 

συνέπειες για είδη 
/ οικότοπους. 

Μεσοπρόθεσμη ή 
μέτρια απώλεια 

ποιότητας / 
κατάστασης των 
τόπων εθνικής 

σημασίας. 
Υποβάθμιση της 

ποιότητας εδάφους 
/ νερού / αέρα σε 

περιφερειακό 
επίπεδο. 

Μεσοπρόθεσμη ή 
σε περιφερειακό 

Σημαντική 
διατάραξη της 

κοινωνικής 
ζωής, σε πολλές 

περιπτώσεις 
και απώλειες 
ανθρώπινων 

ζωών 
(3) 

ΝΑΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
89 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΕΣ 

   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι 
Τομείς 

Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

επίπεδο απώλεια / 
μείωση των 
υπηρεσιών 

οικοσυστήματος. 
 (2) 

          

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος 

4,5,7,8,9,13,22 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα 

Διαδεδομένες ζημίες 
στην ιδιοκτησία και την 

υποδομή. 

Επίδραση στην 
περιφερειακή οικονομία. 

Συνέπειες στις 
λειτουργίες και στην 

παροχή υπηρεσιών για 
την εκκίνηση σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης. 

Μικρή διακοπή των 
εθνικών μεταφορικών 

συνδέσεων. 

Μέτριες διατομεακές 
συνέπειες. (2) 

Σημαντικές 
επιπτώσεις από 

διαδεδομένη 
διαταραχή της 

λειτουργίας ή των 
υπηρεσιών του 

οικοσυστήματος 
(3) 

Σημαντικοί 
αριθμοί 

επηρεάζονται. 

Συνέπειες για 
την 

επιβάρυνση 

της υγείας. 

(2) 

ΟΧΙ (όλος 
ο πληθυ-

σμός) 

Υψηλή 
(3) 

Υψηλή 
(3) 

78 

Επιπτώσεις στις 
Υποδομές και 
στο Δομημένο 
περιβάλλον-
πολιτιστική 
κληρονομιά; 
Τουρισμό 

7,12,13,14,15 
16,17,18,20 

Δασικά Οικο-
συστήματα & 

Βιοποικιλότητα- 
Οικοσυστήματα 

Τοπικές ζημιές στην 
ιδιοκτησία και τις 

υποδομές 
(1) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους 
/ νερού / αέρα σε 

τοπικό επίπεδο 
(1) 

Επηρεασμός 
κοινωνικής 
ζωής μέσω 

επηρεασμού 
υποδομών σε 

επίπεδο 
εξαρτώμενο 

από το μέγεθος 
της συνέπειας 

(2) 

ΟΧΙ 
Υψηλή 

(3) 
Υψηλή 

(3) 
45 

Επιπτώσεις στη 
Δημόσια Υγεία 

1,5,12,13 Υγεία 

Επίδραση στην 
περιφερειακή 

οικονομία 
(2) 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους 
/ νερού / αέρα σε 

περιφερειακό 
επίπεδο 

(2) 

Συνέπειες για 
την επιβάρυνση 

της υγείας 
(2) 

ΝΑΙ 
Μέση 

(2) 
Μέση 

(2) 
30 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

   Αιτιολόγηση και βαθμολόγηση () συνεπειών  Βαθμολόγηση ()  

Ομάδες 
επιπτώσεων 

Συσχέτιση 
με Λίστα 1 

Συσχετιζόμενοι Τομείς Οικονομικών Περιβαλλοντικών Κοινωνικών 
Ευπαθείς 
Ομάδες 
(Ν/Ο) 

Πιθανό-
τητας 

Επείγοντος 
Χαρακτήρα  

Βαθμός 

          

Ζημιές και 
διατάραξη στη 
λειτουργία του 

λιμένα 
(ζημιές από 
πλημμύρες) 

29,30,31,32,37 
44, 

Υδατικοί Πόροι-
Πλημμύρες; Παράκτιες 
Ζώνες; Δομημένο 
περιβάλλον & 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 
Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα;  

3 2 3 Ν 3 3 & 2 89 & 59 

Ζημιές σε 
κρίσιμες 

υποδομές του 
λιμένα 

28,30,32,34,38, 
44, 

Υδατικοί Πόροι-
Πλημμύρες; Παράκτιες 
Ζώνες;  Δασικά Οικο-
συστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα; 
Δομημένο περιβάλλον 
& Πολιτιστική 
Κληρονομιά; 

3 2 & 1 3 Ν 3 & 2 3 
89 & 59 & 

35 

Λοιπές 
Επιπτώσεις στις 
Υποδομές, και 
στη λειτουργία 
του λιμένα, 
στον Τουρισμό 
και Αλιεία  

21, 26, 31, 35, 
36, 39, 42, 45, 
46, 49, 50,  

Τουρισμός, Ενέργεια, 
Δομημένο Περιβάλλον, 

Υδατικοί Πόροι & 
Πλημμύρες; Αλιεία 

2 & 1 2 & 1 3 & 2 & 1 Ο 
3 & 2 & 

1 
2 & 1 37÷4 

Επιπτώσεις στη 
Δημόσια Υγεία 

40, 41, 43 Υγεία 2 2 2 Ν 2 & 1 1 15 & 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Χάρτες Απεικόνισης και Πίνακες Υπολογισμού του Δείκτη τρωτότητας (CVI) της Περιφέρειας 

Αττικής 
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1 Εισαγωγή  

1.1 Αντικείμενο 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 
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• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα του Τουρισμού είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες 

αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

(κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον 

τομέα της ενέργειας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια 

επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους 

καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με μικρές προσαρμογές και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την 

ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας του τομέα, την 

χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων [1, 2].  

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε όρους ΑΕΠ και 

απασχόλησης, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αντισταθμίζουν ένα μέρος του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου της χώρας. Ο Τουριστικός Τομέας αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για την οικονομία της χώρας 

και αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην βιώσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη. Εκτιμάται επίσης ότι η 

κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισμό, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως 

στη χρονική και περιφερειακή ανακατανομή των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, επομένως και των 

τουριστικών εισπράξεων [3, 4, 5]. 
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1.2 Επισκόπηση του τουριστικού τομέα  

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και βασικός πυλώνας της 

οικονομικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός αντιστοιχούσε στο 6,8% της συνολικής ΑΠΑ το 2017. Ο τομέας 

απασχόλησε άμεσα 381.800 άτομα το 2018, αντιπροσωπεύοντας το 10,0% της συνολικής απασχόλησης στη 

χώρα [5, 6].  

Το 2018 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα ήταν σε υψηλό επίπεδο με ρεκόρ 33,1 εκατομμυρίων 

αφίξεων διεθνών τουριστών, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το 2017. Οι τουρίστες από άλλες χώρες 

της ΕΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών επισκέψεων, αύξηση 15,1% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Οι αγορές της Γερμανίας (+ 18,2%) και της Γαλλίας (+ 7,3%) σημείωσαν σημαντική άνοδο, 

σημειώνοντας συνολικά 4,4 εκατ. και 1,5 εκατ. επισκέψεις αντίστοιχα, όπως και οι αφίξεις από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες οι οποίες έφτασαν 1,1 εκατ. 26,9%. Οι διανυκτερεύσεις σε όλα τα καταλύματα αυξήθηκαν κατά 

8,1% σε σύγκριση με το 2017, φθάνοντας τα 230,7 εκατομμύρια [5, 6]. 

Οι εγχώριοι τουρίστες πραγματοποίησαν 5,7 εκατομμύρια ταξίδια το 2018, αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με 

το 2017. Μόνο το 4,7% των εγχώριων ταξιδιών ήταν για επαγγελματικούς σκοπούς το 2017, με τη μεγάλη 

πλειοψηφία να είναι προσανατολισμένη στην αναψυχή. Η πλειοψηφία των εγχώριων επισκεπτών παρέμεινε 

με φίλους ή συγγενείς ή σε άλλα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, με μόνο το 34,2% των επισκέψεων να 

χρησιμοποιούν καταλύματα με πληρωμή [5]. 

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 

το 2019, η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας κατατάσσεται στην 25η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη 

συνολική ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος [7]. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 

σημείωσαν αύξηση κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 16.107 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2018 [8]. H εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών 

της ΕΕ-28 κατά 12,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11.100 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 68,9% του 

συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην άνοδο των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της 

ΕΕ-28 κατά 17,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.625 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6.883 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της 

ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.217 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,0%. 

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν 

κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν στα 2.565 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 18,4% 

και διαμορφώθηκαν στα 997 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 35,8% και 

διαμορφώθηκαν στα 2.367 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 22,8% παρουσίασαν οι 

εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.011 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία 

αυξήθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν στα 373 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση κατά 10,7% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019: 77 ευρώ, 

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018: 70 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7,3 
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διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο συνολικός αριθμός 

διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 3,1% και 

διαμορφώθηκε στις 209.349 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018: 202.974 χιλ. 

διανυκτερεύσεις). 

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος 

όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των 

δαπανών ανήλθε σε 95,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, έναντι 95,4% την αντίστοιχη περίοδο 

του 2018, ενώ οι συναφείς εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,5%. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για 

προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής 

(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019: 88,6%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018: 86,9%), των οποίων οι εισπράξεις 

αυξήθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν στα 14.266 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε 

συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 4,2% του συνόλου και παρουσίασαν μείωση στις εισπράξεις τους 

κατά 16,0%. Αύξηση κατά 38,0% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις 

διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους 

εμφάνισαν αύξηση κατά 6,0%, μειώνοντας όμως τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων 

(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019: 4,3%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018: 4,6%). 

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 

αυξήθηκε κατά 1,7% και διαμορφώθηκε στις 28.794 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 28.322 χιλ. ταξιδιωτών την 

αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ 

αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,0%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι 

χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 66,8%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 26,8%. Την 

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 3,2% 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη αύξηση κατά 11,0% της 

ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 9.757 

χιλ. ταξιδιώτες, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3,7% και 

διαμορφώθηκε στις 9.476 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε 

αύξηση κατά 5,4% και διαμορφώθηκε στις 7.720 χιλ. ταξιδιώτες. 

Ειδικότερα, μείωση κατά 9,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 

3.312 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε στις 

1.384 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση κατά 20,3% και 

διαμορφώθηκε στις 3.141 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 

ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 15,5% και διαμορφώθηκε στις 983 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη 

Ρωσία αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε στις 469 χιλ. ταξιδιώτες. 

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 209.349 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2019, έναντι 202.974 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 11,6% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών εκτός 

της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-28 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 

0,2%. Η μείωση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των 

διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 5,5%, καθώς οι διανυκτερεύσεις από τις χώρες της 

ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 8,5%. Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία 

μειώθηκαν κατά 12,4% και 1,9% αντιστοίχως, ενώ οι διανυκτερεύεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν 
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κατά 19,3%. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 14,0% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τις ΗΠΑ, 

ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,5%. 

Από τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ, που διενεργείται 

από την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι, κατά το έτος 2018, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται 

αύξηση στις αφίξεις κατά 4,7% και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,6% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 

έτους 2017. Συγκεκριμένα, κατά το 2018 παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των 

αλλοδαπών κατά 8,0% και 4,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2017 και μείωση στις αφίξεις και στις 

διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 3,3% και 5,3% αντίστοιχα. Η συνολική πληρότητα κλινών στα 

ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ) το έτος 2018 ανήλθε σε 52,7%, έναντι 51,9% το έτος 2017. 

Ειδικότερα, από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι, το 85,3% των αφίξεων και το 92,2% των 

διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της Χώρας, συγκεντρώνεται στους 

μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2018, αναλογεί 

σε αλλοδαπούς, δηλαδή 73,0% του συνόλου των αφίξεων και 84,5% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου και κάμπινγκ κατά το 2018 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (81,2% των 

αφίξεων και 90,7% των διανυκτερεύσεων) με σημαντικότερη συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (68,9% των αφίξεων και 77,1% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις 

αφίξεις, κατέχει η Γερμανία (14,4% των αφίξεων και 18,9% των διανυκτερεύσεων), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(13,0% των αφίξεων και 16,1% των διανυκτερεύσεων), η Γαλλία (7,7% των αφίξεων και 6,6% των 

διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (4,6% των αφίξεων και 3,9% των διανυκτερεύσεων) και η Πολωνία (4,4% των 

αφίξεων και 5,2% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

παρουσιάζει η Ρωσία (4,8% των αφίξεων και 6,4% των διανυκτερεύσεων). Από τις χώρες των υπολοίπων 

ηπείρων τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν οι ΗΠΑ (6,3% των αφίξεων και 2,9% των 

διανυκτερεύσεων).  

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά χώρα 

μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 

2018 ως προς το 2017, με βάση τις απόλυτες 

τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση 

παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τη Γερμανία (13,8% στις αφίξεις 

και 9,2% στις διανυκτερεύσεις), την Πολωνία 

(27,1% στις αφίξεις και 23,1% στις 

διανυκτερεύσεις) και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(6,5% στις αφίξεις και 4,3% στις 

διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται σημαντική μείωση από την Τουρκία (25,3% στις 

αφίξεις και 24,7% στις διανυκτερεύσεις) και από την Ρωσία (7,8% στις αφίξεις και 13,7% στις 

διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από 

την Αμερική, με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 20,4% στις αφίξεις και 15,8% στις διανυκτερεύσεις) 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 6 

και από την Ασία με σημαντική συμβολή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (αύξηση 13,6% στις αφίξεις και 

14,8% στις διανυκτερεύσεις). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα 

Δωμάτια), που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρατηρείται ότι, κατά το 2018, οι αφίξεις 

στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 6.410.359, έναντι 5.907.383 το 2017, και οι 

διανυκτερεύσεις σε 31.517.741 το 2018, έναντι 29.724.695 το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5% και 

6,0% αντίστοιχα.  

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 15,9% και 10,9% αντίστοιχα, κατά το έτος 2018 σε σχέση με το έτος 

2017. Αντίθετα μείωση παρατηρείται κατά το ίδιο διάστημα στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των 

ημεδαπών κατά 7,0% και 9,5% αντίστοιχα.  

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, στις 

Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 10,6% στις αφίξεις και 9,7% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (κατά 

13,1% στις αφίξεις και 6,4% στις διανυκτερεύσεις), στα Ιόνια Νησιά (κατά 11,1% στις αφίξεις και 8,1% στις 

διανυκτερεύσεις) και στην Κεντρική Μακεδονία (κατά 6,7% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις) 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης 

διαμονής κατά το 2018 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (88,3% των αφίξεων 

και 94,1% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,2% 

των αφίξεων και 73,0% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις κατέχει το 

Ηνωμένο Βασίλειο (15,3% των αφίξεων και 18,4% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (9,6% των αφίξεων και 

8,7% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (7,3% των αφίξεων και 6,8% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% 

των αφίξεων και 4,2% των διανυκτερεύσεων). Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

παρουσιάζουν η Σερβία (9,0% των αφίξεων και 11,5% των διανυκτερεύσεων) και η Ρωσία (4,3% των αφίξεων 

και 4,5% των διανυκτερεύσεων).  

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής, κατά χώρα μόνιμης διαμονής 

των τουριστών, του έτους 2018 έναντι του έτους 2017, σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, 

παρατηρείται, για τις χώρες της Ευρώπης από το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,5% στις αφίξεις και 10,6% στις 

διανυκτερεύσεις), τη Γερμανία (κατά 24,7% στις αφίξεις και 16,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Γαλλία (κατά 

23,8% στις αφίξεις και 17,3% στις διανυκτερεύσεις) και την Ιταλία (κατά 15,4% στις αφίξεις και 13,8% στις 

διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από 

την Αμερική με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 32,4% στις αφίξεις και 25,1% στις διανυκτερεύσεις). 
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Διάγραμμα 1-1 Αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά Περιφέρεια, 2017 και 2018 
(χιλιάδες) 

 

Διάγραμμα 1-2 Αφίξεις σε καταλύματα σύντομης διαμονής κατά Περιφέρεια, για τα έτη 2017 και 2018 (Χιλιάδες) 
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Διάγραμμα 1-3 Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά Περιφέρεια, 2017 και 
2018 (χιλιάδες) 

 

Διάγραμμα 1-4 Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα σύντομης διαμονής κατά Περιφέρεια, για τα έτη 2017 και 2018 
(χιλιάδες) 

Από τα στοιχεία των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ κατά Περιφέρεια, παρατηρείται αύξηση της κίνησης καταλυμάτων 

ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά απόλυτες τιμές, στις Περιφέρειες της Κρήτης (9,2% στις αφίξεις και 

2,5% στις διανυκτερεύσεις), του Νοτίου Αιγαίου (7,5% στις αφίξεις και 5,3% στις διανυκτερεύσεις) και στην 

Αττική (3,9% στις αφίξεις και 3,0% στις διανυκτερεύσεις).  
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Το 2018, στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχεί το 19,20% των αφίξεων (2η μετά την Κρήτη) και το 9,97% των 

διανυκτερεύσεων της Χώρας (5η κατά σειρά Περιφέρεια) σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα και κάμπινγκ. 

Επίσης, αντιστοιχεί το 16,3% των διανυκτερεύσεων ημεδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και 

κάμπινγκ και το 8,8% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ. 

Η πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανήλθε σε 49,7% και 51% το 2017 και το 2018 

αντίστοιχα. Το 2018 οι μεγαλύτερες πληρότητα καταγράφηκαν τον Ιούλιο (66,2%) και τον Αύγουστο (63,5%) 

και οι μικρότερες το Δεκέμβριο (31,3%) και τον Ιανουάριο (32,1%).  
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Πίνακας 1-1 Αφίξεις & διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, 2017 και 2018  

 2017 2018 

Σύνολο 

Καταλύματα Ξενοδοχειακού 
τύπου 

Κάμπινγκ 
Σύνολο 

Καταλύματα Ξενοδοχειακού 
τύπου 

Κάμπινγκ 

Ημεδαποί Αλλοδαποί Ημεδαποί Αλλοδαποί Ημεδαποί Αλλοδαποί Ημεδαποί Αλλοδαποί 

Ελλάδα 

Αφίξεις 21.303.885 6.105.805 14.830.511 132.934 234.635 22.307.735 5.903.020 16.019.878 131.116 253.721 

Διανυκτερεύσεις 89.284.319 14.154.141 73.474.232 785.346 870.600 91.569.437 13.410.226 76.494.991 741.875 922.345 

Αττική 

Αφίξεις 4.121.114 4.107.066 14.048 4.282.132 4.267.891 14.241 

Διανυκτερεύσεις 8.870.270 8.833.584 36.686 9.132.778 9.098.555 34.223 

 

Πίνακας 1-2 Αφίξεις & διανυκτερεύσεις σε καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), 2017 και 2018  

 2017 2018 

Σύνολο 
Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου 

Σύνολο 
Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου 

Ημεδαποί Αλλοδαποί Ημεδαποί Αλλοδαποί 

Ελλάδα 

Αφίξεις 5.907.383 1.903.832  4.003.551  6.410.359  1.770.408  4.639.951  

Διανυκτερεύσεις 29.724.695  7.035.106  22.689.589  31.517.741  6.363.836  25.153.905  

Αττική 

Αφίξεις 274.252  175.456  98.796  280.888  165.597  115.291  

Διανυκτερεύσεις 729.771 429.271  300.500  735.069  389.845  345.224  
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Διάγραμμα 1-5 Αφίξεις & διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην 
Περιφέρεια Αττικής 

 

Διάγραμμα 1-6 Διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), (μηνιαία 
στοιχεία) στην Περιφέρεια Αττικής 
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Το 2018 λειτούργησαν στην Περιφέρεια Αττικής 649 Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα με 61.029 κλίνες 

(7% της Χώρας) και 9 κάμπινγκ με 766 θέσεις (3% της Χώρας). Ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών βρίσκεται στις 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (47% της Περιφέρειας) και Ανατολικής Αττικής (20% της Περιφέρειας).  

Πίνακας 1-3 Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ – 2018 (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Αριθμός καταλυμάτων Αριθμός κλινών Αριθμός θέσεων 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο 
Ξενοδοχεία και 

ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 9.873 298 10.171 835.773 23.795 

ΑΤΤΙΚΗ 649 9 658 61.029 766 

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 239 0 239 28.936 0 

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 27 1 28 2.117 122 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 1 11 589 66 

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 48 0 48 5.129 0 

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 77 6 83 12.194 518 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 0 13 1.153 0 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 0 41 2.957 0 

ΠΕ ΝΗΣΩΝ 194 1 195 7.954 60 

Πίνακας 1-4 Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου ανά κατηγορία – 2018 (ΕΛΣΤΑΤ) 

  5* 4* 3* 2* 1* Γενικό άθροισμα 

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδες 7 21 19 28 2 77 

Δωμάτια 1.496 2.353 1.252 963 36 6.100 

Κλίνες 2.861 4.859 2.551 1.855 68 12.194 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδες  2 2 9  13 

Δωμάτια  336 28 234  598 

Κλίνες  662 59 432  1.153 

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Μονάδες 4 4 5 11 3 27 

Δωμάτια 262 188 196 412 63 1.121 

Κλίνες 498 350 364 787 118 2.117 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Μονάδες    8 2 10 

Δωμάτια    275 41 316 

Κλίνες    511 78 589 

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Μονάδες 17 51 56 69 46 239 

Δωμάτια 4.128 4.939 3.117 2.321 1.071 15.576 

Κλίνες 7.889 9.231 5.542 4.194 2.080 28.936 

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Μονάδες 1 15 11 19 2 48 

Δωμάτια 366 1.081 620 637 47 2.751 

Κλίνες 751 2.056 1.129 1.106 87 5.129 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Μονάδες 1 1 7 24 8 41 

Δωμάτια 77 23 450 914 167 1.631 

Κλίνες 125 45 815 1.651 321 2.957 

ΠΕ ΝΗΣΩΝ 

Μονάδες 3 24 49 76 42 194 

Δωμάτια 85 560 1.266 1.625 621 4.157 

Κλίνες 171 1.073 2.390 3.074 1.246 7.954 

Αγκίστρι 

Μονάδες    3 15 18 

Δωμάτια    53 236 289 

Κλίνες    108 477 585 

Αίγινα 

Μονάδες  2 8 39 16 65 

Δωμάτια  34 453 914 238 1.639 

Κλίνες  55 881 1.741 480 3.157 
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  5* 4* 3* 2* 1* Γενικό άθροισμα 

Κύθηρα 

Μονάδες  6 21 14 2 43 

Δωμάτια  90 306 165 16 577 

Κλίνες  173 566 318 36 1.093 

Πόρος 

Μονάδες  3 5 7 2 17 

Δωμάτια  159 232 212 35 638 

Κλίνες  305 418 376 69 1.168 

Σαλαμίνα 

Μονάδες   1  1 2 

Δωμάτια   20  16 36 

Κλίνες   40  29 69 

Σπέτσες 

Μονάδες 1 2 5 5 5 18 

Δωμάτια 55 94 89 122 71 431 

Κλίνες 113 184 169 225 134 825 

Ύδρα 

Μονάδες 2 9 7 4 1 23 

Δωμάτια 30 106 101 44 9 290 

Κλίνες 58 227 199 86 21 591 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
(Μέθανα, 
Γαλατάς, 
Καλλονή) 

Μονάδες  2 2 4  8 

Δωμάτια  77 65 115  257 

Κλίνες  129 117 220  466 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Μονάδες 33 118 149 244 105 649 

Δωμάτια 6.414 9.480 6.929 7.381 2.046 32.250 

Κλίνες 12.295 18.276 12.850 13.610 3.998 61.029 

Πηγή:   Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

Πίνακας 1-5 Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή 
Ενότητα και Δήμο, 2018 (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΠΕ / ΔΗΜΟΣ 
Διανυκτερεύσεις 

ημεδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

Ποσοστό (%) 
συνολικών 

διαθέσιμων κλινών 
όπου αναφέρονται 

τα στοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 13.410.226 76.494.991 89.905.217 81,6 

ΑΤΤΙΚΗ 2.301.690 6.796.865 9.098.555 88,5 

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

1.201.216 4.542.141 5.743.357 91,0 

ΔΗΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ 

1.201.216 4.542.141 5.743.357 91,0 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ 

    

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ     

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

139.274 111.158 250.432 95,9 

ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

34.420 17.061 51.481 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ     

ΔΗΜΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

89.132 90.413 179.545 100,0 
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ΠΕ / ΔΗΜΟΣ 
Διανυκτερεύσεις 

ημεδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

Ποσοστό (%) 
συνολικών 

διαθέσιμων κλινών 
όπου αναφέρονται 

τα στοιχεία 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 15.722 3.684 19.406 76,8 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

    

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 
ΨΥΧΙΚΟΥ 

    

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

15.590 2.252 17.842 84,9 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

    

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ     

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ     

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 15.590 2.252 17.842 84,9 

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

291.816 461.330 753.146 96,4 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 58.903 20.228 79.131 68,5 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     

ΔΗΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

32.631 43.121 75.752 97,3 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 120.869 223.183 344.052 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΤΑΥΡΟΥ 

19.868 6.800 26.668 100,0 

ΔΗΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

59.545 167.998 227.543 90,7 

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 256.605 1.130.318 1.386.923 87,6 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 27.092 5.690 32.782 87,2 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

61.858 325.261 387.119 96,7 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9.139 3.997 13.136 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 30.666 76.091 106.757 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 38.400 274.959 313.359 86,0 

ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

44.375 272.977 317.352 95,8 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

10.797 32.562 43.359 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 25.664 92.298 117.962 82,1 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 8.614 46.483 55.097 52,9 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.264 126.712 152.976 79,8 

ΔΗΜΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

19.810 30.928 50.738 61,7 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 6.454 95.784 102.238 94,7 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ     
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ΠΕ / ΔΗΜΟΣ 
Διανυκτερεύσεις 

ημεδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

Ποσοστό (%) 
συνολικών 

διαθέσιμων κλινών 
όπου αναφέρονται 

τα στοιχεία 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 187.904 264.942 452.846 91,7 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 184.006 263.409 447.415 91,7 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

3.898 1.533 5.431 100,0 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   0  

ΠΕ ΝΗΣΩΝ 183.021 158.012 341.033 77,1 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 11.192 36.079 47.271 82,2 

ΔΗΜΟΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

4.930 3.357 8.287 44,7 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 61.714 39.710 101.424 72,5 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 24.243 16.332 40.575 86,2 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 43.651 40.234 83.885 74,5 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 32.363 20.970 53.333 98,4 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4.928 1.330 6.258 100,0 

Τα στοιχεία των Δήμων τα οποία εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο αθροίζονται  με τα στοιχεία όμορων Δήμων. 
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Εικόνα 1-1 Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), 2018 
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Εικόνα 1-2 Καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), 2018 
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1.3 Αρμόδιες Αρχές και Πολιτικές  

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ως κύρια αποστολή τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον επιτελικό 

σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. 

Το έργο αυτό υλοποιεί με την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, προώθησης της τουριστικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και συντονισμένης επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της Ελλάδας στο 

εξωτερικό. Το Υπουργείο Τουρισμού: 

• Εισηγείται προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την 

αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα. 

• Παρεμβαίνει για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον Τουρισμό. 

• Ασκεί επιτελικό και συντονιστικό ρόλο σε θέματα Τουρισμού και συνεργάζεται και υποστηρίζει αρχές 

της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα του 

Τουρισμού. 

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνεται η εποπτεία λειτουργίας των εξής φορέων 

τουρισμού: 

• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

• Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) 

Η εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ πραγματοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο 

οποίος λειτουργεί δίκτυο 16 γραφείων στο εξωτερικό. 

Το Υπουργείο Τουρισμού διαθέτει δίκτυο 14 Περιφερειακών Γραφείων Τουρισμού που αδειοδοτούν και 

ελέγχουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο, παρακολουθούν επίσημες ταξινομήσεις 

και ρυθμίζουν τον κλάδο. Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σχεδιάζουν και 

υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού. Όλες οι 

διαφημιστικές δραστηριότητες απαιτούν την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι οι εκστρατείες αυτές θα ευθυγραμμιστούν με την εθνική στρατηγική προώθησης του 

τουρισμού. 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 

Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού έχει εκ του νόμου ως μέλη όλα τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας. Διοικείται από 

Διοικητικό Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών 

κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών 

Ενώσεων Ξενοδοχείας Εστίασης και Αναψυχής των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec). 

Το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με άλλα ενδιαφερόμενα υπουργεία και οργανισμούς τουρισμού, όπως ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 
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Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Οκτώβριο του 2013. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην 

προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού 

τομέα, καθώς και κάθε άλλου τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. 

Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/2018) στις Υπηρεσιακές Μονάδες της 

Περιφέρειας περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Τουρισμού, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των περιοχών ευθύνης της Περιφέρειας με 

αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουρισμού κατανέμονται στα 

υπαγόμενα σε αυτή τμήματα: 

- Τμήμα Τουριστικής Προβολής 

- Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

- Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Υπουργείο Τουρισμού αυξήθηκε κατά 6,3% το 2018 σε 63,7 εκατ. Ευρώ, 

από 59,9 εκατ. Ευρώ το 2017. Από αυτό, 20,6 εκατ. Ευρώ διατέθηκαν για τη στήριξη των δραστηριοτήτων 

προώθησης και προώθησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

Η στρατηγική του τομέα για την περίοδο 2014-20, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού 

τουρισμού με το συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού 

της χώρας σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών 

τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 

όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποτέλεσμα της στρατηγικής επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί σημαντικά 

έναντι των ανταγωνιστών της.  

Οι ειδικότερες προτεραιότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:  

1. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/ και διαφοροποίηση του παραδοσιακού 

μοντέλου «ήλιος - θάλασσα»  

2. Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας  

3. Συντονισμένες δράσεις προώθησης τουριστικού προϊόντος από όλους τους συντελεστές με εστιασμένο 

σχεδιασμό 

4. Κατάρτιση απασχολουμένων/δράσεις παροχής υποστήριξης στους επιχειρηματίες και αναβάθμιση 

παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης  

5. Βελτίωση δημόσιων – κυρίως- υποδομών και υπερδομών, αλλά και ιδιωτικών με τις οποίες ο 

επισκέπτης έρχεται σε επαφή, με καινοτόμες παρεμβάσεις για ανάδειξη της επισκεψιμότητας των 

τουριστικών προορισμών της χώρας 

Γενικά αποσκοπείται η μετάβαση σε ένα σύνθετο μίγμα προϊόντος με υψηλή προστιθέμενη αξία που θα 

έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, 

λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική αειφορία, και στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, 
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όπως ιαματικός-τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός - θρησκευτικός, 

συνεδριακός, θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break), κλπ.  
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2 Μεθοδολογία  

2.1 Εισαγωγή  

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής θα συγκεντρώσει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε η ανάλυση για κάθε τομέα ξεχωριστά σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές (και 

ευκαιρίες) που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

κινδύνων ανά τομέα και αφορά σε προσαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[1]. 

Η ανάλυση επιδιώκει: 

• Να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Να προσδιορίσει τους κύριους κινδύνους για μια στενότερη ανάλυση. 

• Να αξιολογήσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

• Να αξιολογήσει την ευπάθεια. Αυτό συνεπάγεται: 

• ανασκόπηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα 

• αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα 

• Να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα ώστε να προταθεί κατάλληλη δράση 
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Διάγραμμα 2-1 Βήματα ανάλυσης έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και των 
κινδύνων 

2.2.1 Προσδιορισμός και Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων 

2.2.1.1 Βήμα 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου 1 (Τier 1) 

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιπτώσεων για κάθε τομέα (Tier 1). 

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

κατάλογος επίσης θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

Περιφέρεια ή στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Τυχόν παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών θα ληφθούν επίσης να υπόψη. 

2.2.1.2 Βήμα 2 – Διατομεακές και έμμεσες συνέπειες 

Οι κατάλογοι κατηγορίας 1 για κάθε τομέα συγκρίνονται μεταξύ τους και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό το στάδιο 

προστίθενται στον κατάλογο επιπτώσεων της κατηγορίας 1. 

2.2.2 Εκτίμηση ευπάθειας 

2.2.2.1 Βήμα 3 – Ανασκόπηση πολιτικών 

Η κυβερνητική πολιτική για την  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Οι εκθέσεις κάθε τομέα θα περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της επιλεγμένης σχετικής 

πολιτικής, καθώς αυτή παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.2.2.2 Βήμα 4 – Κοινωνική Ευπάθεια 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν  επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται  ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 
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Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (πχ πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας 
Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν 

• Τοποθεσία και θέση 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι • Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 

• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 

• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή χώρων εργασίας 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη 
αποφάσεων 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων 

• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων 

• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 
υγειονομική περίθαλψη) 

Για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

ελέγχου και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα ανά ομάδα επιπτώσεων ή συνολικά για τον τομέα: 

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις; 

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας 

2.2.2.3 Βήμα 5 – Ικανότητα προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 
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αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων στους 

τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Μια επισκόπηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα πραγματοποιήθηκε με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

2.2.3 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.2.3.1 Βήμα 6 – Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου 2 (Tier 2) 

Ο κατάλογος των επιπτώσεων (Κατάλογος 1) για κάθε τομέα που προέκυψε από το Βήμα 2 (βλ. Παραπάνω) 

θα αποτελέσει αντικείμενο ενοποίησης για την επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας 

(Επιπτώσεις Καταλόγου 2). 

Πρώτον, παρόμοιες ή αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις θα ομαδοποιούνται όπου είναι δυνατόν. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις της κατηγορίας 2 θα επιλεγούν με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 2-2) και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2-2 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια 
Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος / οικονομικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος / κοινωνικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος /περιβαλλοντικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος: 

𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ό + 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜷𝜶𝝀𝝀𝝄𝝂𝝉𝜾𝜿ό + 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ό

𝟗
) ∗ (

𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝟑
) ∗ (

𝜠𝝅𝜺ί𝜸𝝎𝝂 𝝌𝜶𝝆𝜶𝜿𝝉ή𝝆𝜶𝝇

𝟑
) 
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Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. Η πιθανότητα διαφέρει από την εμπιστοσύνη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων (βλ. Βήμα 12) στην Τελική  Έκθεση 

Μέγεθος 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών ή σοβαρών 

διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές σε 
ακίνητα και υποδομές 

• Σημαντικές συνέπειες για την 
περιφερειακή και εθνική 
οικονομία 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Σημαντική διακοπή ή απώλεια 
εθνικών ή διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών  ειδών / οικοτόπων 
/ τοπίου 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με 
διεθνή / εθνική σημασία 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών 
του οικοσυστήματος 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού 
/ αέρα 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική ενέργεια) 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις ευάλωτες 
ομάδες 

• Αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για 
την υγεία 

• Μεγάλη μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή συμβολική αξία 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην 
προσωπική ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος 
~ 30 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται 
~150 βλάπτονται 

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την υποδομή 

• Επίδραση στην περιφερειακή 
οικονομία 

• Συνέπειες στις λειτουργίες και 
στην παροχή υπηρεσιών για την 
εκκίνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / οικοτόπους 
/ τοπία 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια 
απώλεια ποιότητας / 
κατάστασης των τόπων εθνικής 
σημασίας 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 

• • Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια 
/ μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•  Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρή αναστάτωση στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια) 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. μέσω της 
αύξησης του κόστους παροχής 
υπηρεσιών 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση της 
υγείας 

• Μέτρια μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Μικρές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 5 km ποταμού 

~1.500 επηρεάζονται 
~30 βλάπτονται 

~1 θάνατος 
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Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Χ
α

μ
η

λή
 

Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές 
Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 

αναστρέψιμης / τοπικής 
επίδρασης 

Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην εθνική 
ή περιφερειακή οικονομία 

• Τοπική διακοπή συστημάτων 
μεταφοράς 

• Βραχυπρόθεσμες / 
αναστρέψιμες επιπτώσεις σε 
είδη / οικοτόπους / τοπίο ή 
υπηρεσίες οικοσυστήματος 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / 
αέρα 

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / 
μικρή υποβάθμιση της 
ποιότητας /κατάστασης των 
καθορισμένων χώρων 

• Μικροί αριθμοί που επηρεάζονται 

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέσα στην περιοχή αντιμετωπίσιμου  
συμβάντος 

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 1 ha οικοτόπων επηρεάζονται ή 
βελτιώνονται 

~ 1 km ποταμού  που επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται 
~15 βλάπτονται 

Πιθανότητα 

Για την ταξινόμηση της πιθανότητας εφαρμόζονται τα κριτήριά  που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην συνέπεια 

και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β)  Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 

Πίνακας 2-4 Ταξινόμηση πιθανότητας 

Τάξη 
Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 

Επείγων χαρακτήρας 
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Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται 

με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 

και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω 

Πίνακας 2-5 Ταξινόμηση του «επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη περιουσιακών 
στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής»  ή προσυμφωνημένων αποδόσεων 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες 
για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με περιορισμένο 
κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την 
αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας 

Προσεκτική 
παρακολούθηση  

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις 
πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου. 

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας 
για την αποφυγή δυσλειτουργίας. 

Αναμονή 

Η βαθμολόγηση για κάθε επίπτωση ή δέσμη επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει τη βαθμολόγηση που πραγματοποιείται σε κάθε 

τομέα και θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται συνεπής προσέγγιση σε όλους τους τομείς. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων της κατηγορίας 2 δεν θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η  διαδικασία 

βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίπτωσης. 
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Για τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα γίνει μια μικρή προσαρμογή στην 

ανωτέρω γενική προσέγγιση βαθμολόγησης που βασίζεται στον ορισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων 

Ο κατάλογος επιπτώσεων που θα προκύψει από το Βήμα 2 (Κατάλογος 1)  θα χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή 

της παραπάνω μεθοδολογίας για να επιλεγούν οι επιπτώσεις υψηλότερης προτεραιότητας για ανάλυση, 

γνωστές ως επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Εκτιμάται ότι μπορούν  να αναλυθούν λεπτομερώς περίπου 50 

επιπτώσεις από συνολικά περίπου 700, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλεγούν επιπτώσεις που θα έχουν 

συνδυασμένη βαθμολογία περίπου 30 ή παραπάνω. 

2.2.3.2 Βήμα 7 – Προσδιορισμός Δεικτών 

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος επιπτώσεων 2, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. Για κάθε επίπτωση, θα προσδιοριστούν ένας ή περισσότεροι δείκτες. Οι 

δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

2.2.4 Εκτίμηση Τρέχοντος και Μελλοντικού Κινδύνου 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων θα αποτελέσει την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (π.χ. εκθέσεις EMEKA) και συλλογή των καλύτερων 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους από τις υπηρεσίες και τους φορείς. Σε 

ορισμένους τομείς, όπως το νερό, υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι 

επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Τα κύρια κενά σε 

πραγματικά στοιχεία θα καταγράφονται σε κάθε αναφορά τομέα. 

Επίσης θα αναζητηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες ειδικών 

και οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο από την αρχή μέσω κατάλληλα σχεδιασμών δράσεων διαβούλευσης.  

2.2.4.1 Βήμα  8 – Συναρτήσεις απόκρισης 

Το βήμα 8 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ή προηγούμενη εργασία μοντελοποίησης. Αυτό το βήμα 

είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις για τη συσχέτιση μετρήσεων με συγκεκριμένους παράγοντες 

του κλίματος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι εφικτό για όλες τις επιπτώσεις του Καταλόγου 2. Αυτό το 

βήμα θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας «συνάρτησης απόκρισης»  

2.2.4.2 Βήμα 9 - Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Οι συναρτήσεις απόκρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Ο σκοπός αυτού του 

βήματος είναι να παράσχει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), 

όπως μετράται από κάθε  δείκτη. 

Θα δοθούν εκτιμήσεις του μελλοντικού κινδύνου στα δύο (2) πιο πιθανά σενάρια αντιπροσωπευτικών 

διαδρομών συγκέντρωσης (RCPs), δηλαδή το RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο, και 8,5 Wm-2 το 2100 σε σχέση 
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με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους), και RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). Το πιο 

αισιόδοξο σενάριο (RCP2.6, το οποίο βασίζεται στις χαμηλότερες μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές), 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στα περισσότερα μοντέλα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας, δεδομένης της μικρότερης πιθανότητας εμφάνισής του. 

Τα αποτελέσματα από αυτά τα σενάρια θα αναλυθούν για δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες από την σημερινή και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτές οι περίοδοι θα είναι το 2040 και το 2090, για να εκτιμηθεί η 

κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Για να εξασφαλίσουμε έναν υψηλό λόγο σήματος 

προς θόρυβο, θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της απόδοσης των 20 ετών γύρω από αυτές τις δύο περιόδους. 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές θα εκτιμηθούν ως η διαφορά από την αρχική περίοδο 1981-2000. 

Ένας πίνακας με τις χρονικές περιόδους των 20 ετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

20 ετής περίοδος Συνοπτικά 

1981-2000 Σήμερα 

2031-2050 2040s 

2081-2100 2090s 

 

2.2.4.3 Βήμα 10 – Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές 

Είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί από τους δείκτες κινδύνου κατά την Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη 

Κλιματική Αλλαγή (CCRA), επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο 

απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον 

αναπτύσσεται επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί έναν από τις 

κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά 

μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του 

πληθυσμού. Για τους τομείς για τους οποίους η κινητήρια δύναμη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

μελλοντικοί σχεδιασμοί για τη πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από το Βήμα 9. 

2.2.4.4 Βήμα 11 – Οικονομικές επιπτώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί το μέγεθος των επιμέρους κινδύνων με 

νομισματικούς όρους. Ο στόχος είναι να εκφραστεί ο κίνδυνος από την άποψη των επιπτώσεών του στην 

ανθρώπινη ευημερία, όπως μετράται από τις προτιμήσεις των ατόμων στον πληγέντα πληθυσμό.  

2.2.5 Έκθεση κινδύνων 

2.2.5.1 Bήμα 12 Έκθεση κινδύνων 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής  αλλαγής 

στην περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτών των διαφόρων 

κινδύνων, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού», «μεσαίου» ή «χαμηλού» μεγέθους συνέπειες με «υψηλή», 

«μέτρια» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη.   
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3 Επιπτώσεις και Δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων και των συνεπειών  

3.1.1 Γενικά 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ οι κίνδυνοι που ενέχει η κλιματική αλλαγή για τον τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα 

συνοψίζονται ακολούθως [10]:  

Ο τουρισμός σε προορισμούς όπως η Ελλάδα βασίζεται, έως τώρα, κατά κύριο λόγο στο μεσογειακό κλίμα και 

τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες καθώς και στο φυσικό περιβάλλον, παράγοντες που αν αλλάξουν, 

όπως προβλέπεται από τις προσομοιώσεις περιοχικών (περιφερειακών) κλιματικών μοντέλων, είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο τουριστικό της προϊόν και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χρόνο και τον τόπο των διακοπών. 

Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένες 

χωρικά και χρονικά, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει τουριστικοί προορισμοί να δεχτούν 

διαφορετικές επιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) που θα επηρεάσουν και την κατανομή-διάχυση του τουρισμού 

στο γεωγραφικό χώρο και στο χρόνο (επηρεάζοντας και την εποχικότητα). 

Η αυξανόμενη συχνότητα ολοένα και υψηλότερων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα και η έλλειψη νερού είναι μόνο μερικές από τις επιπτώσεις που θα επηρεάσουν 

σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού. 

Σε ότι αφορά τον παραλιακό τουρισμό, οι επιπτώσεις από την διάβρωση των ακτών και την οπισθοχώρηση 

των παραλιών έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ClimaTourism στο οποίο υπολογίστηκαν οι 

απώλειες σε έσοδα για το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων από την οπισθοχώρηση των παραλιών 

(Alexandrakis et al 2015). 

Πιο ευάλωτος στην αναμενόμενη αλλαγή του κλίματος αναμένεται να είναι ο χιονοδρομικός τουρισμός, λόγω 

της μειωμένης χιονόπτωσης και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε σχέση με το παρελθόν. 

Επίσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετακίνησης της τουριστικής περιόδου (για το σύνολο των «μεσογειακών 

διακοπών») προς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Από την πλευρά της προσφοράς, η λειψυδρία, η μείωση της 

βιοποικιλότητας, οι επιδράσεις στην αισθητική του τοπίου, οι επιδράσεις στην παράκτια ζώνη και στις 

υποδομές (γενικές και τουριστικές) καθώς και οι επιδράσεις στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. 

Το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιλογής τουριστικού προορισμού 

και ο τουριστικός τομέας είναι ευαίσθητος στις ακραίες καιρικές συνθήκες [11]. 

Έχουν παρατηρηθεί σημαντικές επιπτώσεις στον παράκτιο τουρισμό από άμεσες επιπτώσεις ακραίων 

συμβάντων στην τουριστική υποδομή (π.χ. παραλιακά θέρετρα, δρόμοι), έμμεσες επιπτώσεις ακραίων 

γεγονότων (π.χ. παράκτια διάβρωση) και βραχυπρόθεσμη δυσμενής τουριστική αντίληψη μετά την εμφάνιση 

ακραίων γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, καταιγίδες, κλπ.). Η παρουσία υποδομής παράκτιου τουρισμού θα 

συνεχίσει να επιδεινώνει τη μείωση των παραλιών και τα παράκτια οικοσυστήματα θα συμπιέζονται κάτω 
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από τα αυξανόμενα επίπεδα της θάλασσας. Ο παράκτιος τουρισμός εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος 

σε καιρικές συνθήκες, σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας [12]. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον Τουρισμό [11], στη Μεσόγειο, οι κλιματολογικές συνθήκες για 

τις υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες αναμένεται να επιδεινωθούν το καλοκαίρι κυρίως μετά το 2050, 

αλλά να βελτιωθούν την άνοιξη και το φθινόπωρο [13, 14, 15, 16]. Άλλοι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι πριν από το 2030 (ή ακόμη και το 2060) η περιοχή αυτή δεν θα είναι πολύ ζεστή για τον 

παραλιακό ή αστικό τουρισμό [14, 17], ενώ οι έρευνες έδειξαν ότι οι τουρίστες στην παραλία 

αποθαρρύνονται κυρίως από τη βροχή [18, 19]. Έτσι, από το 2050, ο εγχώριος τουρισμός και οι αφίξεις 

τουριστών σε περιοχές της Βόρειας ηπειρωτικής Ευρώπης μπορεί να ενισχυθούν εις βάρος των νότιων 

περιοχών [20, 21, 22, 23]. 

Η ηλικία των τουριστών, το κλίμα στην πατρίδα τους και οι τοπικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

(π.χ. λειψυδρία, τουριστική ανάπτυξη) είναι επίσης κρίσιμες [20, 24, 25, 26, 27, 28].   

Τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής μελέτης σχετικά με τους τουρίστες της Βόρειας Ευρώπης με μεσογειακό 

προορισμό επιβεβαίωσαν τη σημασία του κλίματος ως χαρακτηριστικό του προορισμού. Για τον 

παραθεριστικό τουρισμό, η απουσία βροχής θεωρείται πιο σημαντική από μια "άνετη θερμοκρασία", ενώ οι 

"υψηλές θερμοκρασίες" θεωρούνται δυσμενείς από λίγους μόνο ερωτηθέντες. Αυτό συμβαδίζει με τα 

συμπεράσματα ότι τα "κύματα καύσωνα" θεωρούνται "όχι πολύ αρνητικά" και ότι θεωρούνται οι λιγότερο 

σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος. Ο "ιδανικός καιρός" για τον παραθεριστικό τουρισμό 

συνδέεται με θερμοκρασίες περίπου 28 ° C, "ελαφρύ αεράκι" και ένα γαλάζιο ουρανό. Εάν οι συνθήκες αυτές 

βρεθούν στις χώρες της βόρειας Ευρώπης ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος, θα είχαν μέτρια 

επίδραση στην επιλογή προορισμού, με τη μεγάλη πλειοψηφία (72,4%) των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι 

θα ταξιδεύουν ακόμα στη Μεσόγειο για τις παραλιακές τους διακοπές [19]. 

Οι βιομετεωρολογικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό έδειξαν ότι 

η Μεσόγειος πιθανότατα να γίνει λιγότερο ελκυστική για τους τουρίστες. Οι Matzarakis et al. διαπίστωσαν 

ότι οι μεταβολές των συνολικών βιοκλιματικών συνθηκών για τον άνθρωπο (Φυσιολογικά ισοδύναμη 

Θερμοκρασία-ΡΕΤ, χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης εξάντλησης) αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερες 

από τις μεταβολές μόνο στη θερμοκρασία του αέρα. Σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, οι προβλεπόμενες 

κλιματικές μεταβολές θα προκαλέσουν πιο αγχωτικές βιοκλιματικές συνθήκες (οι υπολογιζόμενες τιμές PET 

πάνω από 35 σημαίνουν εξαιρετικά καυτές συνθήκες για τους Ευρωπαίους) στους ανθρώπους και θα 

επηρεάσουν την υγεία και την ευημερία τους, αλλάζοντας και την τουριστική τους συμπεριφορά. Οι περιοχές 

με PET> 350C θα αυξηθούν σε σύγκριση με εκείνες των σημερινών βιοκλιματικών συνθηκών και η πιθανότητα 

κυμάτων καύσωνα θα αυξηθεί ταυτόχρονα, επηρεάζοντας τους τουρίστες να αποφύγουν αυτές τις περιοχές. 

Επιπλέον, οι μεταβαλλόμενες θερμικές συνθήκες θα οδηγήσουν προφανώς σε υψηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας (και υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου) ως αποτέλεσμα της αυξημένης ανάγκης για ψύξη 

[29]. Άλλοι ερευνητές καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά επισημαίνουν επίσης ότι ο μεσογειακός 

τουρισμός μπορεί να μετατοπιστεί από το καλοκαίρι στις άλλες εποχές [16, 21, 30, 31]. Οι Moreno και 

Amelung [25] από την άλλη πλευρά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του κλίματος δεν θα έχει 

σημαντικό αντίκτυπο (πριν το 2050) στον παραθεριστικό τουρισμό της Μεσογείου, επειδή οι τουρίστες 

αρέσκονται στο ζεστό κλίμα [19, 32].  
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Οι Moreno και Amelung [25] βρήκαν σχετικά μικρές μεταβολές στην ελκυστικότητα του παραλιακού 

τουρισμού, καθώς απαιτεί σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. "Όσον αφορά το κλίμα, η Μεσόγειος είναι πιθανό 

να παραμείνει η πρωταρχική περιοχή της Ευρώπης για παραλιακό τουρισμό το καλοκαίρι τουλάχιστον για τα 

επόμενα 50 χρόνια. Οι παράκτιοι διαχειριστές σε μεσογειακούς προορισμούς συμβουλεύονται να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους σε άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως η άνοδος της στάθμης 

της θάλασσας ή η διαθεσιμότητα νερού και να συμπεριλάβουν την περιβαλλοντική ποιότητα και τη 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους στους προβληματισμούς τους». 

Η κύρια κριτική των περισσότερων βιομετεωρολογικών μελετών είναι ότι οι προβλεπόμενες οι αλλαγές στην 

ελκυστικότητα του τουρισμού σπανίως έχουν δοκιμαστεί σε παρατηρήσεις της τουριστικής συμπεριφοράς. 

Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ο καιρός και το κλίμα επηρεάζουν τους τουρίστες, αλλά με διαφορετικό τρόπο 

από αυτό που συνήθως υιοθετούν οι βιομετεωρολόγοι [11]. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη αλλαγή στην ελκυστικότητα όλων των πιθανών προορισμών διακοπών, 

προκύπτουν δύο κύρια ευρήματα. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή θα οδηγούσε τους τουρίστες σε υψηλότερα 

γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών θα πέσουν, σε σχέση με το σενάριο χωρίς 

θέρμανση, σε θερμότερες χώρες και θα αυξηθούν σε ψυχρότερες χώρες. Οι τουρίστες από τη βορειοδυτική 

Ευρώπη, που αποτελούν την κύρια παγκόσμια προέλευση των διεθνών ταξιδιωτών, θα είναι πιο πρόθυμοι 

να περάσουν τις διακοπές στην πατρίδα τους, έτσι θα πέσει ο συνολικός αριθμός των διεθνών τουριστών. 

Δεύτερον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής κυριαρχείται από την επίδραση της πληθυσμιακής ανάπτυξης 

και ιδιαίτερα της οικονομικής ανάπτυξης. Στις χειρότερα πληγείσες χώρες, η κλιματική αλλαγή 

επιβραδύνεται, αλλά δεν αντιστρέφει, την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα [11]. 

Οι μελέτες για τον τουρισμό στην παραλία επισημαίνουν την ευπάθεια των παραθαλάσσιων τουριστικών 

εγκαταστάσεων στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Οι τουρίστες αντιδρούν στις τεχνητές ακτές, και τα 

σκληρά μέτρα προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας τείνουν να μειώσουν την ελκυστικότητα 

μιας περιοχής [11]. 

Οι προαναφερόμενες επιπτώσεις επικεντρώνονται στις άμεσες κλιματικές επιπτώσεις της αλλαγής του 

κλίματος στον τουρισμό (καταλληλότητα τοποθεσιών, εποχικότητα στη ζήτηση, κόστος λειτουργίας / 

ενεργειακή ζήτηση). 

Υπάρχουν επίσης κάποιες έμμεσες επιπτώσεις: 

• Έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις π.χ. διαθεσιμότητα νερού, απώλεια βιοποικιλότητας, αυξημένοι 

φυσικοί κίνδυνοι, βλάβες στις υποδομές. 

• Έμμεσες επιπτώσεις των πολιτικών μετριασμού στην κινητικότητα τουριστών (π.χ. εθνικές / διεθνείς 

πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου). 

• Έμμεσες επιπτώσεις της κοινωνικής αλλαγής (π.χ. μείωση της κατανομής του παγκόσμιου ΑΕΠ, εθνική 

/ διεθνής ασφάλεια). 

Όσον αφορά την Αθήνα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κλίματος τουρισμού, η αύξηση της ισχυρής θερμής 

επιβάρυνσης και η μείωση των βροχοπτώσεων θα είναι οι κύριοι παράγοντες, που απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή, για το σχεδιασμό στρατηγικών σχετικών με την ανάπτυξη των μελλοντικών δυνατοτήτων του 
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τουρισμού, όπως είναι για παράδειγμα η επέκταση της τουριστικής περιόδου στο φθινόπωρο και στην 

άνοιξη, με ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας της καλοκαιρινής περιόδου [3]. 

3.1.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 1 

Συνολικά προσδιορίστηκαν 16 επιπτώσεις και συνέπειες για τον τομέα που παρατίθενται στο Παράρτημα 1. 

3.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 2  

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 για τις προαναφερθείσες επιπτώσεις 

επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση οι ακόλουθες επιπτώσεις της Κατηγορίας 2:  

1. Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου (Ευκαιρία λόγω της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας)  

2. Αύξηση των νομισματικών ζημιών ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των τουριστικών 

περιουσιακών στοιχείων (φυσικών και τεχνητών) που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες 

3. Αύξηση του συνεδριακού τουρισμού (πλειοψηφία του χειμερινού τουρισμού), τουρισμού πόλης, 

τουρισμού γκολφ, αθλητικού τουρισμού, ποδηλατικού τουρισμού (Ευκαιρία λόγω της αύξησης της 

μέσης χειμερινής θερμοκρασίας) 

4. Μείωση των αφίξεων τουριστών (Απειλή λόγω υψηλών θερινών θερμοκρασιών και περιστατικών 

καύσωνα) 

Η αναλυτική βαθμολόγηση του Καταλόγου 1 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2. 
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3.3 Διατομεακές επιπτώσεις 

Πολλές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα του Τουρισμού έχουν σχέση και άλλους τομείς 

πχ: 

• Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα: Ο τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί από 

αλλαγές στη βιοποικιλότητα και στην ελκυστικότητα των φυσικών περιοχών. Ο τουρισμός μπορεί να 

επηρεαστεί από τις πυρκαγιές και την εισβολή μη ιθαγενών ειδών. 

• Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες: Η μείωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού μπορεί να 

επηρεάσει τις επιχειρήσεις αυξάνοντας το κόστος επεξεργασίας ή τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού 

(πχ αφαλάτωση). Πλημμύρες τουριστικών περιοχών και υποδομών.  

• Ενέργεια: Η αύξηση της ζήτησης ενέργειας για την κάλυψη αναγκών ψύξης στον τουριστικό τομέα 

ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές για τις επιχειρήσεις ή να δημιουργήσει πρόσθετες απαιτήσεις σε 

υποδομές για την κάλυψη της ζήτησης. 

• Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά: Υποβάθμιση των πολιτιστικών πόρων 
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3.4 Δείκτες κινδύνου για την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων 

Οι δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

Οι «καλοί» δείκτες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, δηλαδή πρέπει: 

• Να είναι ευαίσθητοι στις κλιματικές μεταβολές, αλλά επίσης να επιτρέπουν τον επιμερισμό των 

κλιματικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. 

• Να παρέχουν ένα μέτρο μεταβολής της πιθανότητας ή των συνεπειών που σχετίζονται με μια βασική 

γραμμή, επομένως απαιτούνται ιστορικά δεδομένα για να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση. 

• Να παρουσιάζονται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες εάν είναι απαραίτητο  

• Να δίνουν  ένα πραγματικό μέτρο μιας συνέπειας και να συνδέονται στενά με τις πιθανές δράσεις 

προσαρμογής  

Οι επιλεγμένοι δείκτες για τον τουριστικό τομέα παρατίθενται ακολούθως: 

TU1 Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου 

TU2 Ακτές κολύμβησης που διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσιες πλημμύρες λόγω της ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας 

TU3 Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

TU4 Μείωση των αφίξεων 
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4 Συναρτήσεις απόκρισης  

4.1 Περίληψη 

Για κάθε μία από τις επιπτώσεις προτεραιότητας που επιλέχθηκαν για την ανάλυση του Καταλόγου 2, 

αναπτύχθηκαν οι δείκτες κινδύνου. Ο στόχος αυτών των δεικτών είναι να δημιουργηθούν είτε ποσοτικές είτε 

ποιοτικές "συναρτήσεις απόκρισης" που να συνδέουν τις συνέπειες των επιπτώσεων με κλιματικές 

μεταβλητές. 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να κατανοήσουμε την ευαισθησία (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) των 

επιλεγμένων δεικτών σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Βασίστηκε στην ανασκόπηση και σύνθεση 

των υφιστάμενων αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας και περιλαμβάνει την καταγραφή των βασικών 

υποθέσεων και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Δεδομένης της ποικίλης και 

εκτεταμένης μορφής του τομέα, αναπτύχθηκαν επιλεγμένοι δείκτες ως μέσο συγκέντρωσης βασικών 

ζητημάτων και αξιολόγησης κινδύνου. 

Για κάθε δείκτη, ζητήθηκαν κατάλληλα σύνολα δεδομένων από δημόσιες πηγές. 

Το αποτέλεσμα είναι μια συνάρτηση απόκρισης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις μελλοντικές 

προβλέψεις για το κλίμα, στο Κεφάλαιο 5, για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων. 

4.2 TU1 – Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου 

Ο παραλιακός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία και η πλειοψηφία των 

τουριστικών υποδομών συγκεντρώνεται στην παράκτια ζώνη. Στην Περιφέρεια Αττικής το 42% των μονάδων 

και το 33% των κλινών αφορά σε τέτοιοι είδους τουρισμό. Οι αυξημένες μέσες θερμοκρασίες θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε παράταση της «θερινής» περιόδου, προσελκύοντας περισσότερους παράκτιους τουρίστες. 

Οι παράκτιοι τουρίστες παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό από κλιματολογικές εκτιμήσεις για να επιλέξουν 

τους προορισμούς και τα θέρετρα των διακοπών τους. Οι τουρίστες της Βόρειας Ευρώπης συνήθως επιλέγουν 

προορισμούς της Μεσογείου για να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Η χρήση της παραλίας είναι 

ψυχαγωγική δραστηριότητα ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Οι χρήστες της παραλίας αναψυχής 

τείνουν να ανταποκρίνονται στις ολοκληρωμένες επιπτώσεις του θαλάσσιου κλίματος. 

Οι Morgan et al. [34] ανέπτυξαν τον δείκτη κλίματος παραλίας (Beach Climate Index - BCI) για να 

ταξινομήσουν τις κλιματολογικές συνθήκες για χρήση της παραλίας εστιάζοντας στις προτιμήσεις των 

χρηστών της Βόρειας Ευρώπης. Ο BCI βασίζεται στον δείκτη του Mieczkowski [35] για τον τουρισμό (Tourism 

Climate Index - TCI), ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις απαντήσεις των χρηστών της βόρειας Ευρώπης 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διάφορες μεσογειακές τοποθεσίες. 

Ο δείκτης BCI αποτελείται από τέσσερα μικρότερα συστατικά (δευτερεύοντες δείκτες) που, μετά από 

στάθμιση, προσθέτουν έως και μέγιστη βαθμολογία 100 (ιδανικές συνθήκες). Τα βάρη βασίζονται στη 

σημασία που αποδίδουν οι χρήστες της παραλίας σε καθένα από τα τέσσερα στοιχεία. Οι χρήστες της 

παραλίας εξέφρασαν τις τιμές σπουδαιότητας σε κλίμακα Likert μεταξύ 1 (δεν είναι σημαντική) και 9 (πολύ 

σημαντική). Οι βαθμολογίες Likert για κάθε στοιχείο προστέθηκαν και αυτές οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες 

στη συνέχεια κλιμακώθηκαν έτσι ώστε να προστεθούν έως 1. 
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Η προκύπτουσα εξίσωση έχει ως εξής: 

BCI = 0,18 x TS + 0,29 x P + 0,26 x W + 0,27x S  

Όπου: 

• BCI είναι ο δείκτη κλίματος παραλίας, 

• TS είναι η θερμική αίσθηση, 

• P είναι η βροχόπτωση, 

• W είναι ο άνεμος και 

• S είναι η ηλιοφάνεια. 

Κάθε μία από τις τέσσερις συνιστώσες αντιπροσωπεύεται από έναν δείκτη, με τιμές που κυμαίνονται από 0 

έως 100. Αυτές οι τιμές είναι η αξιολόγηση από τους χρήστες των  υποκείμενων καιρικών συνθηκών. 

Οι Morgan et al. [34] συσχέτισαν τη θερμική αίσθηση (  
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Πίνακας 4-1) με τη θερμοκρασία του δέρματος που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑎 +
ℎ𝑀

7
+

𝑀 − 15 + 120𝑠(1 − 𝐴)

2 + 9 ∗ √0,1 + 𝑊
 

όπου  

• 𝑇𝑠 = θερμοκρασία δέρματος (°C);  

• 𝑇𝑎 = αποτελεσματική θερμοκρασία αέρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική υγρασία (°C);  

• ℎ = μέσο πάχος ρούχων (cm);  

• 𝑀 = ρυθμός μεταβολισμού (cal/s);  

• 𝑠 = ποσοστό των ημερήσιων ωρών στις οποίες υπάρχει ηλιοφάνεια;  

• 𝐴 = albedo ρούχων / δέρματος;  

• 𝑊 = ταχύτητα ανέμου (m/s).  

Για έναν Ευρωπαίο καυκάσιο καθήμενο χρήστη παραλίας με μαγιώ οι Morgan et al. χρησιμοποίησαν τις 

ακόλουθες τιμές: 

• Μέσο πάχος ρούχων = 0,008cm 

• Albedo = 0,45 

• ρυθμός μεταβολισμού = 25 cal / s 

Η αποτελεσματική θερμοκρασία (𝑇𝑎) είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας ξηρού βολβού (όπως μετράται με 

ένα πρότυπο θερμόμετρο) και της σχετικής υγρασίας, έτσι ώστε για γνωστά δεδομένα για αυτές τις δύο 

μεταβλητές, η αποτελεσματική θερμοκρασία να μπορεί να διαβαστεί από ένα τυποποιημένο νομόγραμμα 

(π.χ. όπως δίνεται από τον Mieczkowski) χρησιμοποιώντας μέσες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες και 

μηνιαία ελάχιστη σχετική υγρασία. Το ποσοστό των ωρών της ημέρας στην οποία υπάρχει ηλιοφάνεια 

υπολογίζεται για κάθε τοποθεσία διαιρώντας τις μέσες ημερήσιες ώρες ηλιοφάνειας για κάθε μήνα με τον 

μέγιστο δυνατό αριθμό ωρών ηλιοφάνειας. 
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Πίνακας 4-1 Σχέση μεταξύ θερμικής αίσθησης, θερμοκρασίας δέρματος (Ts) και συστήματος βαθμολόγησης 

Θερμική Αίσθηση 
Ts Θερμοκρασία δέρματος Βαθμολογία 

Πολύ κρύο / Εξαιρετικά καυτό <21 ή >36,5 0 

Κρύο 21,0 – 25,9 2 

Δροσερό 26,0 – 28,9  21 

Ούτε κρύο ούτε ζεστό 29,0 – 32,4 39 

Θερμό 32,5 – 34,4 100 

Καυτό 34,5 – 35,4 77 

Πολύ καυτό 35,5 – 36,4 24 

Οι Morgan et al. [34] υιοθέτησαν το σύστημα αξιολόγησης του Mieckowski για βροχόπτωση. Η ανώτατη τιμή 

δείκτη των 100 αποδόθηκε σε περιπτώσεις μικρότερες από 15 mm / month, μειώνοντας σε γραμμικό τρόπο 

κατά 10 μονάδες για κάθε επιπλέον 15 mm βροχόπτωση. Τα ποσά υετού που ξεπερνούσαν τα 150 mm / μήνα 

είχαν τιμή δείκτη 0. 

Το σύστημα των Morgan et al. για τον άνεμο περιέχει τρεις κατηγορίες. Οι ταχύτητες ανέμου μικρότερες από 

4 m/s λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή δείκτη 100, ενώ οι ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες από 6 m/s αντιστοιχούν 

σε τιμή δείκτη 0. Μια τιμή 50 δίνεται σε ταχύτητες ανέμου μεταξύ 4 και 6 m/s. 

Στο σύστημα ηλιοφάνειας των Morgan et al., η συνεχής ηλιακή ακτινοβολία λαμβάνει τη μέγιστη τιμή δείκτη, 

ίση με 100, που πέφτει γραμμικά στο 0 για μια κατάσταση πλήρους απουσίας ηλιοφάνειας. 

Πίνακας 4-2 Σχέση μεταξύ μηνιαίας βροχόπτωσης, ηλιοφάνειας και συστήματος βαθμολογίας 

Βροχόπτωση (mm) Ηλιοφάνεια (ώρες) Βαθμολογία 

0,0-14,9 ≥10 100 

15,0-29,9 [9 – 10) 90 

30,0-44,9 [8-9) 80 

45,0-59,9 [7-8) 70 

60,0-74,9 [6-7) 60 

75,0-89,9 [5 -6) 50 

90-104,9 [4 – 5) 40 

105,0-119,9 [3 – 4) 30 

120,0-134,9 [2 – 3) 20 

135,0-149,9 [1 -2) 10 

>150,0 <1 0 

Πίνακας 4-3 Σχέση μεταξύ μηνιαίας ταχύτητας ανέμου και συστήματος βαθμολόγησης 

Ταχύτητα Ανέμου (m/s) 
Βαθμολογία 

<4 100 

4-6 50 

>6 0 

Ο τελικός δείκτης BCI λαμβάνει τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 100. Οι τιμές κάτω από 40 θεωρούνται 

δυσμενείς, το εύρος μεταξύ 40 και 60 ως αποδεκτό, οι τιμές από 60 έως 70 ως καλές, μεταξύ 70 και 80 ως 

πολύ καλές, και οι τιμές πάνω από 80 θεωρούνται άριστες για τον παραλιακό τουρισμό. 
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Πίνακας 4-4 Ταξινόμηση της βαθμολογίας BCI 

BCI  
Περιγραφή συνθηκών για τον παραλιακό τουρισμό 

>80 Εξαιρετικές 

70-80 Πολύ καλές 

60-70 Καλές 

40-60 Αποδεκτές 

<40 Δυσμενείς 

Ο δείκτης BCI έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες για να διερευνήσει τις συνέπειες της αλλαγής του 

κλίματος στον παράκτιο τουρισμό στην Ευρώπη [25, 36, 37]. 

Ωστόσο, οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι το μόνο κίνητρο των τουριστών που επισκέπτονται τις 

παράκτιες περιοχές. Τα χαρακτηριστικά της παραλίας είναι επίσης βασικός παράγοντας για τη ζήτηση. 

Διάφορες έρευνες έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί επισκεπτών ποικίλλουν μεταξύ των 

τοποθεσιών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της παραλίας [39, 40, 41] και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν 

οι αριθμοί στις διάφορες  τοποθεσίες με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι 

Coombes et al. [42] εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί επισκεπτών μπορούν να ανταποκριθούν στις 

τροποποιήσεις τόσο στα χαρακτηριστικά της παραλίας όσο και στις καιρικές συνθήκες. Οι συγγραφείς έχουν 

ποσοτικοποιήσει τις επιδράσεις των μεταβολών της θερμοκρασίας, των βροχοπτώσεων και της αύξησης της 

στάθμης της θάλασσας στους αριθμούς επισκεπτών στις παραλίες για τέσσερα σενάρια κλιματικής αλλαγής, 

χρησιμοποιώντας την περιπτωσιολογική μελέτη της ακτογραμμής της Ανατολικής Αγγλίας. 

Ο δείκτης BCI χρησιμοποιήθηκε ως μέτρηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής στον 

παράκτιο τουρισμό. Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζεται ο εποχιακός BCI.  
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Εικόνα 4-1 Εποχιακός BCI. Άνοιξη 
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Εικόνα 4-2 Εποχιακός BCI. Θέρος 
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Εικόνα 4-3 Εποχιακός BCI. Φθινόπωρο 
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Εικόνα 4-4 Εποχιακός BCI. Χειμώνας 
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4.3 TU2 – Ακτές κολύμβησης που διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσια πλημμύρα λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας 

Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) στο μακρινό μέλλον θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 

εγγύς μέλλον. Στο τρέχον έργο εξετάστηκαν τα Σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 για τις 2 μελλοντικές περιόδους 

(2031-2050 και 2081-2100) για τον μέσο όρο των 5 προσομοιώσεων AOGCMs καθώς και για το 90% και 95% 

εκατοστημόριο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις, η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή της Αττικής 

αναμένεται να αυξηθεί περίπου 10 cm στο εγγύς μέλλον. Για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 η άνοδος 

αναμένεται εντονότερη και θα αγγίξει τα 26 cm στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 

η διαρκής άνοδος στη θαλάσσια ζώνη της περιφέρειας Αττικής θα αγγίξει στο τέλος του αιώνα τα 12 cm για 

το σενάριο RCP4.5 και τα 34 cm για το σενάριο RCP8.5. 

Πίνακας 4-5 Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στην Περιφέρεια Αττικής (m) 

 RCP4.5 RCP8.5 

 2040 2090 2040 2090 

 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

min 0,08 0,17 0,17 0,10 0,18 0,18 0,21 0,36 0,36 0,32 0,51 0,54 

max 0,11 0,23 0,26 0,13 0,25 0,26 0,28 0,51 0,53 0,37 0,76 0,82 

Mean  0,10 0,21 0,23 0,12 0,22 0,24 0,26 0,45 0,47 0,34 0,65 0,70 
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Εικόνα 4-5 Μέση ΑΣΘ, RCP 4.50, 2040 
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Εικόνα 4-6 Q90 ΑΣΘ, RCP 4.50, 2040 
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Εικόνα 4-7 Q95 ΑΣΘ, RCP 4.50, 2040 
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Εικόνα 4-8 Μέση ΑΣΘ, RCP 8.50, 2040 
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Εικόνα 4-9 Q90 ΑΣΘ, RCP 8.50, 2040 
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Εικόνα 4-10 Q95 ΑΣΘ, RCP 8.50, 2040 
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Εικόνα 4-11 Μέση ΑΣΘ, RCP 4.50, 2090 
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Εικόνα 4-12 Q90 ΑΣΘ, RCP 4.50, 2090 
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Εικόνα 4-13 Q95 ΑΣΘ, RCP 4.50, 2090 
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Εικόνα 4-14 Μέση ΑΣΘ, RCP 8.50, 2090 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 57 

 

Εικόνα 4-15 Q90 ΑΣΘ, RCP 8.50, 2090 
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Εικόνα 4-16 Q95 ΑΣΘ, RCP 8.50, 2090 
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Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται μόνον από τον κίνδυνο της ανόδου της μέσης στάθμης της 

θάλασσας και τις ακραίες κυματικές καταστάσεις, αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες τεκτονικούς, 

γεωμορφολογικούς κ.λπ. Από το σύνολο της ακτογραμμής της Ελλάδος, περίπου το 20% αποτελεί ακτές με 

μέτρια έως υψηλή ευπάθεια στις αναμενόμενες, βάσει των εκτιμήσεων, εξελίξεις. Οι συνέπειες τόσο των 

μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας όσο και των παροδικών ακραίων καταστάσεων 

αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις 

μεταφορές.  

Η αβεβαιότητα στις μελλοντικές προβολές της ακραίας στάθμης της θάλασσας για την Ευρώπη παραμένει 

υψηλή και συνδέεται τελικά με την αβεβαιότητα στις μελλοντικές αλλαγές θύελλας στα μεσαία γεωγραφικά 

πλάτη. Μια μελέτη για την περιοχή της Μεσογείου προβλέπει μείωση τόσο του αριθμού όσο και της 

συχνότητας εκδήλωσης καταιγίδων κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα [48]. 

Η κάθετη χερσαία κίνηση / τεκτονική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων παραμέτρων, για την 

εκτίμηση της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, καθώς εκθέσεις υποστηρίζουν ότι αυτές οι παράμετροι 

δύναται να αντισταθμίζουν αυτό το πιθανό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με στοιχεία των Παυλόπουλος και συνεργάτες [49] στην περιοχή του Μαραθώνα εκτιμάται μια 

τεκτονική ανύψωση της περιοχής με ρυθμό περίπου 0,4-0,5 mm / έτος, πράγμα που αντισταθμίζει σχεδόν 

τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης της στάθμης της θάλασσας, περίπου 0,6-0,7 mm / έτος για τα τελευταία 

2000 χρόνια. Αυτή είναι μια εύλογη εξήγηση για τη σχετική γεωμορφολογική σταθερότητα, τουλάχιστον από 

τους Κλασικούς χρόνους, που προκύπτει από τα ιστορικά έγγραφα. Οι Πούλος και συνεργάτες [50], δεν 

βρήκαν στοιχεία πρόσφατης τεκτονικής ανύψωσης στην περιοχή. Λόγω της τεκτονικής σταθερότητας του 

Αττικού-Κυκλαδικού Ορεινού Όγκου (κεντρικό Αιγαίο), η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τους 

ιστορικούς χρόνους αποδίδεται σε ευστατικούς παράγοντες, με κυρίαρχη τη θερμική επέκταση, 

ακολουθούμενη από την υπολειμματική τήξη των παγετώνων και των πάγων. 

Η ακτογραμμή υπόκειται ήδη σε διάβρωση, ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως, το φράγμα 

του Μαραθώνα, η παράνομη κατασκευή κυματοθραυστών και η αστικοποίηση. Οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής θα μπορούσαν να επιδεινώσουν αυτή τη διάβρωση. Η αυξημένη διάβρωση και η άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αττική με 

διείσδυση θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφορείς και υφαλμύρωσή τους. 

Καθώς αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας, η επίδραση στην ανοιχτή ακτή ποικίλλει ανάλογα με τη 

γεωμορφολογία. Οι παραλίες, οι αμμόλοφοι και οι ράχες με βότσαλα θα τείνουν να «κυλούν» προς την 

ενδοχώρα, ενώ οι βράχοι θα διαβρώνονται αργά επιτρέποντας στην ακτή της παραλίας να μετακινείται προς 

την ενδοχώρα. Όπου αυτό περιορίζεται, είτε από βράχια ανθεκτικά στη διάβρωση είτε από έργα ή 

ανθρωπογενείς κατασκευές, θα προκύψει «παράκτια συμπίεση», με συνέπεια να μειωθεί η περιοχή της 

παραλίας και των άλλων φυσικών παράκτιων πόρων [2]. 

Η μορφολογία των ακτών της Αττικής από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι το Σούνιο έχει άμεση σχέση με τους 

λιθολογικούς σχηματισμούς, που τις απαρτίζουν. Η συγκεκριμένη περιοχή, που εκτείνεται, τις τελευταίες 

δεκαετίες, έχει επηρεασθεί από τις ανθρώπινες επεμβάσεις με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί η μορφολογία 

της [51]. 
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Οι ακτές της Αττικής από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι το Σούνιο, που αναπτύσσονται σε αλλουβιακές 

αποθέσεις, είναι κατά κύριο λόγο ομαλές και κατά μήκος τους εμφανίζονται οι κυριότερες παραλίες οι οποίες 

είναι του Αλίμου, της Γλυφάδας, της Βούλας, του Καβουριού, της Βουλιαγμένης, της Βάρκιζας, του Αγ. 

Δημητρίου και Αγ. Νικολάου, της Σαρωνίδας, του Χάρακα και των Λεγρενών. Οι ακτές που δημιουργούνται 

σε κώνους κορημάτων και σε Πλειστοκαινικούς σχηματισμούς παρουσιάζουν ποικίλες μορφολογικές κλίσεις. 

Οι ακτές της Ν∆ Αττικής, που αναπτύσσονται σε νεογενείς αποθέσεις, είναι κυρίως απότομες και 

παρουσιάζουν κρημνούς, το ύψος των οποίων υπερβαίνει συχνά τα 20m ενώ το βάθος του πυθμένα της 

θάλασσας, παραμένει σχετικά μικρό. Η λιθολογική ανομοιογένεια των Νεογενών σχηματισμών και η 

διαφορετική αντοχή που παρουσιάζουν στην θαλάσσια διάβρωση, καθώς και η ύπαρξη διαρρήξεων έχει σαν 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται πληθώρα παράκτιων κρημνών, φαινόμενα κατολισθήσεων και καταπτώσεων. 

Οι ακτές της Ν∆ Αττικής, που εμφανίζονται σε σχηματισμούς της αλλόχθονης ενότητας, παρουσιάζουν στην 

πλειοψηφία τους μεγάλες κλίσεις. Δημιουργούνται ψηλοί κρημνοί που συνοδεύονται από καταπτώσεις 

υλικών. Οι απόκρημνες ακτές οφείλονται στη μειωμένη αντοχή των πετρωμάτων, στη μηχανική δράση των 

κυμάτων και στον έντονο τεκτονισμό τους. Οι ακτές που έχουν δημιουργηθεί στα μάρμαρα της αυτόχθονης 

ενότητας, από την επίδραση κανονιών ρηγάτων, παρουσιάζουν μεγάλη κλίση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

οι ακτές στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του όρμου της Βάρης στο βόρειο τμήμα της Σαρωνίδας και στο 

ανατολικό τμήμα του όρμου του Χάρακα. 

Οι ακτές της Αττικής από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι το Σούνιο, στο μεγαλύτερο μήκος τους, είναι 

απότομες. Οι ομαλές ακτές με χαμηλές κλίσεις (0-10%) δεν παρουσιάζουν μεγάλο μήκος ανάπτυξης. 

Αποτελούν το 18% (περίπου 23χλμ) του συνολικού μήκους των ακτών (126χλμ).  

Κατά μήκος των ακτών, από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι το Σούνιο, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

επικεντρώνονται στην έντονη οικιστική ανάπτυξη, στις εκτενείς επιχωματώσες και διευθετήσεις των ακτών, 

στις κατασκευές μεγάλων τεχνικών έργων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, στις επιχωματώσεις, 

διευθετήσεις και δόμηση των εκβολών και των κοιτών των χειμάρρων. Η αστική ανάπτυξη είναι έντονη κατά 

μήκος της παράκτιας ζώνης από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι το Σούνιο. Στις περιοχές πλησιέστερα στο 

Σούνιο η δόμηση αφορά κυρίως παραθεριστικές κατοικίες. Οι επιχωματώσεις και οι επεκτάσεις της ακτής 

παρατηρούνται στην παράκτια περιοχή του Φαλήρου, του Καλαμακίου, του Αλίμου, του Αγ.Κοσμά, του 

Ελληνικού, της Γλυφάδας, της Βούλας, στους όρμους της Βουλιαγμένης, της Βάρης και της Αναβύσσου. Οι 

κατασκευές μεγάλων τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν δρόμους και αθλητικές εγκαταστάσεις 

παρατηρούνται στον όρμο του Παλαιού Φαλήρου, στον Αγ.Κοσμά και στο Ελληνικό. Μεγάλα λιμενικά έργα 

και κυρίως μαρίνες παρατηρούνται στον όρμο του Παλαιού Φαλήρου, στον Άλιμο και στη Γλυφάδα. 

Ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων υπάρχει στην Γλυφάδα, στον όρμο της Βουλιαγμένης, στο 

Λαγονήσι, στη Σαρωνίδα και στο Σούνιο. Οι επιχωματώσεις, οι διευθετήσεις των κοιτών και των εκβολών των 

χειμάρρων, καθώς και η δόμησή τους εμφανίζονται σε όλη σχεδόν τη παράκτια ζώνη. Αυτό έχει σαν συνέπεια 

την έλλειψη τροφοδοσίας της περιοχής χερσαίο υλικό, με αποτέλεσμα η φυσική διαμόρφωση και μεταβολή 

των ακτών βασίζονται κυρίως στις διεργασίες της θαλάσσιας απόθεσης και διάβρωσης. 

Οι ανατολικές και βορειοανατολικές ακτές της Αττικής, από Λαύριο έως Ωρωπό, είναι σχετικά πολυσχιδείς, 

περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό μικρών όρμων όπου αναπτύσσονται εγκιβωτισμένες παραλιακές ζώνες, 

απόκρημνες ακτές αλλά και δελταϊκές ακτογραμμές όπως είναι του Μαραθώνα (Χάραδρος ποταμός) ή στη 

περιοχή του Ωρωπού (Ασωπός ποταμός) ενώ υπάρχουν και άλλα υδατορεύμστα με σημαντικότερο Ρέμα της 

Ραφήνας. Το βόρειο τμήμα των προαναφερόμενων ακτών βρέχεται από τον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, ο οποίος 
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είναι μια μικρού εύρους επιμήκης θαλάσσια λωρίδα (μέγιστο πλάτος είναι 18-20 km στο ύψος του 

Μαρμαρίου και ελάχιστο 500-600m στο στενό της Αυλίδας) μεταξύ των ανατολικών ακτών της Αττικής και 

της Βοιωτίας και των δυτικών ακτών της νότιας Εύβοιας. O Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος, με γενική διεύθυνση ΒΔ-

ΝΑ, αποτελεί μια μικρή επιμήκη θαλάσσια λεκάνη προστατευμένη γενικά από έντονο κυματισμό και 

συνδέεται με τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο μέσω του στενού της Χαλκίδας και νότια με τον κόλπο των Πεταλιών, 

μέσω του διαύλου Αγ. Μαρίνας - Στύρων. Το νότιο τμήμα των προαναφερόμενων ακτών, ανήκει στη νότια 

ανοιχτή λεκάνη του Κόλπου των Πεταλιών με γενική διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ και η οποία είναι εκτεθειμένη σε 

έντονο κυματισμό ΝΑ διευθύνσεων.  

Οι δυτικές ακτές της Αττικής, από τον όρμο του Φαλήρου μέχρι τα Μέγαρα, έχουν υποστεί πολύ σημαντικές 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Αναλυτικότερα κατά μήκος τους αναπτύσσεται η Χερσαία Λιμενική Ζώνη (ΧΛΖ) 

του ΟΛΠ (Δήμοι Πειραιά, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Περάματος), επί τις οποίας έχουν χωροθετηθεί οι 

σημαντικότερες λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας συμπεριλαμβάνοντας τον Επιβατικό Λιμένα του Πειραιά, 

τον Εμπορικό Λιμένα, την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος κ.α. Στα Β της ΧΛΖ χωροθετούνται 

εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού επί του όρμου Σκαραμαγκά, τα ναυπηγία Σκαραμαγκά, οι λιμενικές 

εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου, ο Λιμένας Ελευσίνας, οι λιμενικές εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. και τα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας. Προς τα δυτικά έως τα Μέγαρα δεν απαντώνται εξίσου σημαντικές λιμενικές 

υποδομές, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στις ακτές, εξαιτίας των οικιστικών 

περιοχών που αναπτύσσονται στο παράκτιο μέτωπο (π.χ. Μαρίνα Νέας Περάμου). Το μικρό τμήμα των ακτών 

που δεν έχει επηρεαστεί από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο ομαλό. Το νότιο τμήμα 

των προαναφερόμενων ακτών βρέχεται από τον βόρειο Σαρωνικό (εκτεθειμένο σε κυματισμό Ν-ΝΑ 

διευθύνσεων) και το βόρειο από τον κόλπο της Ελευσίνας ο οποίος αφορά σε θαλάσσια λεκάνη μεταξύ των 

δυτικών ακτών της Αττικής και της Σαλαμίνας, προστατευμένη γενικά από έντονο κυματισμό  

Τέλος, οι ανατολικές ακτές της Αττικής επί του Κορινθιακού Κόλπου αναπτύσσονται στις υπώρειες περιοχές 

ανατολικά των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Πατέρα και Γεράνειων ορέων. Οι ακτές είναι σχετικά πολυσχιδείς, 

περιλαμβάνοντας μικρούς όρμους όπου αναπτύσσονται παραλιακές ζώνες και απόκρημνες ακτές. Οι 

σημαντικότεροι οικισμοί, στους οποίους βρίσκονται και σημαντικές ακτές κολύμβησης αφορούν στο Πόρτο 

Γερμενό, στη Ψάθα και το Αλεποχώρι.  

Οι παραλίες της Περιφέρειας είναι ένα από τα βασικά τουριστικά πλεονεκτήματά της και σημαντικός πόρος 

αναψυχής και οποιαδήποτε αλλαγή στην έκτασή τους θα έχει σαφώς σημαντική επίπτωση. Στην Περιφέρεια 

υπάρχουν 158 περιοχές νερών κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 62 

 

Εικόνα 4-17 Ακτές Νερών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής 
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Η ανάλυση της ευπάθειας της ακτογραμμής, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, περιορίστηκε στις 

περιοχές ακτών νερών κολύμβησης. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ταυτότητες των ακτών 

κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής και αποδελτιώθηκαν για κάθε μια από τις 158 ακτές στοιχεία 

υποστρώματος, μήκους και πλάτους (βλ. Παράρτημα 3). Προκειμένου να υπολογιστεί η περιοχή της παραλίας 

που θα επηρεαστεί εάν αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας, θεωρήθηκε ότι μια μέση κλίση 2,5% είναι μια καλή 

προσέγγιση των αμμωδών παραλιών της Περιφέρειας. Αυτό μεταφράζεται σε μέση υποχώρηση 4-10 μέτρα 

έως το 2040 και 5-14 μέτρα υποχώρηση έως το 2090. 

4.4 TU3 - Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η στρατηγική του τομέα για την περίοδο 2014-20, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών 

μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/ και διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος - θάλασσα».  

Μια από τις βασικές πτυχές στην ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τουριστικό τομέα 

είναι η έκφραση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε έναν κατάλληλο φυσικό δείκτη που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την ελκυστικότητα του κλίματος στους τουρίστες. 

Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης είναι ο δείκτης Tourism Climate Index του (TCI) που αναπτύχθηκε 

από τον Mieczkowski [35]. Ο Mieczkowski δημιούργησε έναν κλιματικό δείκτη τουρισμού (TCI), ο οποίος 

βασίζεται στην έννοια της «ανθρώπινης άνεσης» και αποτελείται από πέντε υποδείκτες, που αντιστοιχούν σε 

μία ή δύο μηνιαίες κλιματικές μεταβλητές. Οι πέντε δευτερεύοντες δείκτες και οι μεταβλητές τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4-6 Υποδείκτες στον Τουριστικό Κλιματικό Δείκτη [35] 

Υπο-Δείκτης Κλιματική Μεταβλητή Επίδραση στον TCI Στάθμιση 

CID: δείκτης θερμικής 
άνεσης στη διάρκεια 

της μέρας 

• μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία 
(° C) 

• ελάχιστη ημερήσια σχετική 
υγρασία (%) 

Θερμική άνεση όταν εμφανίζεται η 
μέγιστη τουριστική δραστηριότητα 

40% 

CIA: ημερήσιος 
δείκτης θερμικής 

άνεσης 

• μέση ημερήσια θερμοκρασία (° 
C) 

• μέση ημερήσια σχετική υγρασία 
(%) 

Θερμική άνεση σε περίοδο 24 ωρών 
συμπεριλαμβανομένης της νύχτας 

10% 

PREC: βροχόπτωση • συνολική βροχόπτωση (mm) 
Ένας αρνητικός παράγοντας στη 

συνολική εμπειρία 
20% 

SUN: ηλιοφάνεια 
• Συνολικές ώρες ηλιοφάνειας 

(ώρες) 

Θετικός παράγοντας στη συνολική 
εμπειρία 

20% 

WIND: άνεμος • μέση ταχύτητα ανέμου (km / h) 

Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
θερμοκρασία του αέρα (το δροσερό 
αεράκι σε θερμά κλίματα έχει θετική 

βαθμολογία, ενώ σε κρύα κλίματα 
έχει αρνητική βαθμολογία) 

10% 

Tourism Comfort Index (TCI) 

TCI = 2 x (4 xCID + CIA + 2 x Sun +2x Prec + Wind) 
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όπου CID = δείκτης άνεσης στη διάρκεια της μέρας, CIA = δείκτης 24ωρης άνεσης, PREC = βροχόπτωση, SUN 

= ηλιοφάνεια και Wind = ταχύτητα ανέμου. Με μια βέλτιστη διαβάθμιση για κάθε μεταβλητή των 5, η μέγιστη 

τιμή του δείκτη είναι 100. Όλοι οι υποδείκτες υπολογίζονται με μέσες μηνιαίες τιμές. 

Οι δείκτες θερμικής άνεσης CID και CIA βασίζονται στην αποτελεσματική θερμοκρασία, που είναι ένα μέτρο 

θερμοκρασίας που λαμβάνει υπόψη την επίδραση της σχετικής υγρασίας. Ο υπο-δείκτης ανέμου συνδυάζει 

πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα και την θερμοκρασία του ανέμου. Οι άλλοι δείκτες βασίζονται σε 

μεμονωμένες μεταβλητές και αντικατοπτρίζουν είτε τα εμπειρικά ευρήματα της φυσιολογικής έρευνας είτε 

τις ποιοτικές εκτιμήσεις των τουριστικών προτιμήσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε αποτελεσματική θερμοκρασία 𝑇𝑎 είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και της σχετικής 

υγρασίας, έτσι ώστε με γνωστές τις δύο μεταβλητές, η αποτελεσματική θερμοκρασία να μπορεί να διαβαστεί 

από ένα τυποποιημένο νομόγραμμα. 

 

Διάγραμμα 4-1 Ταξινόμηση του συνθηκών θερμικής άνεσης με βάση τον πραγματικό δείκτη θερμοκρασίας [35] 

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το γεγονός ότι η εκτίμηση των τουριστών για τις κλιματολογικές συνθήκες εξαρτάται 

από τα επίπεδα δραστηριότητας. Οι διακοπές στην παραλία, για παράδειγμα, απαιτούν άλλες 

κλιματολογικές συνθήκες εκτός από εκδρομές με ποδήλατο. Ο Mieczkowski έλαβε υπόψη ελαφριές 

υπαίθριες δραστηριότητες ως σημείο αναφοράς για το σύστημα αξιολόγησής του. 

Το σύστημα αξιολόγησης περιγράφεται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα. Στο δείκτη TCI του Mieczkowski, 

το υψηλότερο βάρος δίνεται στον δείκτη άνεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι οι τουρίστες είναι γενικά πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και ότι η θερμοκρασία 

είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας της φυσικής κατάστασης του κλίματος. Η ηλιοφάνεια και οι 

βροχοπτώσεις έχουν το δεύτερο υψηλότερο βάρος, ακολουθούμενες από την καθημερινή θερμική άνεση και 

την ταχύτητα ανέμου. Η μέγιστη βαθμολογία του TCI είναι 100, η ελάχιστη βαθμολογία του TCI είναι –30, η 

οποία επιτυγχάνεται όταν τόσο ο δείκτης CID όσο και ο CIA αποκτήσουν την ελάχιστη βαθμολογία τους –3. 

Για καθέναν από τους δευτερεύοντες δείκτες, ο Mieczkowski εξέτασε διάφορους εναλλακτικούς δείκτες και 

διάφορους εναλλακτικούς τρόπους μετάφρασης αυτών των δεικτών σε βαθμολογίες, επιλέγοντας λύσεις που 

ήταν θεωρητικά υπερασπίσιμες και πρακτικά εφικτές. Τα βάρη που χρησιμοποιούνται στην εξίσωση έχουν 

κάποια βάση στην επιστημονική γνώση, αλλά περιέχουν ένα ισχυρό στοιχείο υποκειμενικής κρίσης. 
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Πίνακας 4-7 Το σύστημα αξιολόγησης του δείκτη TCI του Mieczkowski [35] 

Βαθμολογία 
Αποτελεσματική 

θερμοκρασία (oC) 
Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση (mm) 
Μέση Μηνιαία Ηλιοφάνεια 

(hrs/day) 
Ταχύτητα ανέμου (km/h) 

5,0 20 - 27 0,0-14,9 ≥10 <2,88 

4,5 
19 - 20 
27 - 29 

15,0-29,9 [9 – 10) 2,88-5,75 

4,0 
18 - 19 
28 - 29 

30,0-44,9 [8-9) 5,76-9,03 

3,5 
17-18 
29-30 

45,0-59,9 [7-8) 9,04-12,23 

3,0 
15 - 17 
30 - 31 

60,0-74,9 [6-7) 12,24-19,79 

2,5 
10 - 15 
31 - 32 

75,0-89,9 [5 -6) 19,80-24,29 

2,0 
5 - 10 

32 - 33 
90,0-104,9 [4 – 5) 24,30-28,79 

1,5 
0 - 5 

33 - 34 
105,0-119,9 [3 – 4)  

1,0 
-5 - 0 

34 - 35 
120,0-134,9 [2 – 3) 28,80-38,52 

0,5 35 - 36 135,0-149,9 [1 -2)  

0,0 -10 - -5 >150,0 <1 >38,52 

-1,0 15 - -10    

-2,0 -20 - -15    

-3,0 <-20    

Με βάση την τιμή του δείκτη σε μια τοποθεσία, η καταλληλόλητά της για τουριστική δραστηριότητα 

βαθμολογείται στη συνέχεια σε κλίμακα από -30 έως 100. Ο Mieczkowski διαίρεσε αυτήν την κλίμακα σε 

δέκα κατηγορίες, που κυμαίνονται από «ιδανικές» συνθήκες (90 έως 100) έως «εξαιρετικά δυσμενείς» (10-

19) και «αδύνατες» (-30 έως 9). 

Πίνακας 4-8 Βαθμολογία και αξιολόγηση δείκτη TCI [35] 

TCI βαθμολογία Περιγραφή Κατηγορίας 

90 -100 Ιδανικές συνθήκες 

80 - 89 Εξαιρετικές συνθήκες 

70 - 79 Πολύ καλές συνθήκες 

60 - 69 Καλές συνθήκες 

50 - 59 Αποδεκτές συνθήκες 

40 - 49 Οριακές συνθήκες 

30 - 39 Δυσμενείς συνθήκες 

20 - 29 Πολύ δυσμενείς συνθήκες 

10 - 19 Εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες 

9 - -30 Αδύνατες συνθήκες 

H εποχικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη συμπεριφορά του τουρισμού και μπορούν να αποτυπωθούν 

από το δείκτη TCI. Θεωρητικά, ο τουριστικός κλιματικός πόρος κάθε τοποθεσίας μπορεί να ταξινομηθεί σε 

μία από τις έξι ετήσιες κατανομές του TCI. Το φάσμα κυμαίνεται από το «βέλτιστο» κλίμα τουρισμού όλο το 

χρόνο (βαθμολογία TCI 80 ή παραπάνω για κάθε μήνα του έτους) έως ένα «φτωχό» κλίμα τουρισμού όλο το 

χρόνο (βαθμολογία TCI κάτω από 40 όλο το χρόνο). Οι καμπύλες «καλοκαίρι» και «χειμερινή κορυφή» έχουν 
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παρόμοιες κατανομές, αλλά διακρίνονται από τη σεζόν κατά την οποία εμφανίζονται οι υψηλότερες 

βαθμολογίες TCI. Η καμπύλη «καλοκαιρινή αιχμή» είναι ενδεικτική πολλών τοποθεσιών μεσαίου έως 

μεγάλου γεωγραφικού πλάτους όπου το καλοκαίρι είναι η πιο ευχάριστη περίοδος του έτους για τον 

τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, η καμπύλη «χειμερινή κορυφή» αντιπροσωπεύει περισσότερες περιοχές 

ισημερινού και μεσαίου γεωγραφικού πλάτους όπου οι ψυχρότερες και / ή χαμηλότερες συνθήκες υγρασίας 

το χειμώνα είναι πιο άνετες για τους τουρίστες σε σύγκριση με τις ζεστές και / ή υγρές καλοκαιρινές συνθήκες. 

Όταν οι περίοδοι της άνοιξης και του φθινοπώρου είναι πιο αποδεκτές από τον τουρίστα, επιτυγχάνεται 

«δικόρυφος» κατανομή.. Ο τουριστικός κλιματικός πόρος σε περιοχές με διακριτές υγρές και ξηρές εποχές 

θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις βροχοπτώσεις. Το TCI σε αυτές τις περιοχές θα εμφανίσει αιχμή 

ξηράς περιόδου, όταν το κλίμα ευνοεί περισσότερο την τουριστική δραστηριότητα [43]. 

 

Εικόνα 4-18 Ετήσιες κατανομές του TCI [43] 

Ο δείτης TCI χρησιμοποιήθηκε ως μέτρηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

τουρισμό που περιλαμβάνει ελαφριές υπαίθριες δραστηριότητες. Ο δείτης TCI μπορεί να εφαρμοστεί για την 

αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών για τις περισσότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. 

Ο TCI χρησιμοποιήθηκε ως ποιοτικός δείκτης, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί μια άμεση 

αιτιώδης σχέση μεταξύ του κλίματος και των τάσεων των διακοπών, και επιπλέον, ακόμη πιο δύσκολο να 

γίνουν ποσοτικές προβλέψεις για το μέλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόσθετοι παράγοντες (π.χ. η 

εθνική οικονομία, η αλλαγή στα επίπεδα των καταναλωτικών δαπανών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα 

παγκόσμια γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και των ασθενειών/πανδημιών) 

διαδραματίζουν ρόλο στις αποφάσεις για διακοπές [2]. 
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Εικόνα 4-19 Εποχιακός TCI. Άνοιξη  
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Εικόνα 4-20 Εποχιακός TCI. Θέρος 
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Εικόνα 4-21 Εποχιακός TCI. Φθινόπωρο 
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Εικόνα 4-22 Εποχιακός TCI. Χειμώνας 
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α 

 
β 

Διάγραμμα 4-2 Ετήσια κατανομή δείκτη TCI στο Δήμο Αθηναίων (α) και στο Δήμο Κυθήρων (β) 

Στην Περιφέρεια Αττικής στην περίοδο αναφοράς ο Δείκτης TCI εμφανίζει «καλοκαιρινή αιχμή» ωστόσο στο 

απώτερο μέλλον οι περίοδοι της άνοιξης και του φθινοπώρου γίνονται περισσότερο αποδεκτές από τον 

τουρίστα, και επιτυγχάνεται δικόρυφος κατανομή. 

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε 2 πτυχές του τουρισμού:  

• Επιπτώσεις στην υπάρχουσα τουριστική υποδομή  

Οι τιμές TCI υπολογίστηκαν σε επίπεδο Δήμου για όλα τα σενάρια προκειμένου να εκτιμηθεί ο 

αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό υποθέτοντας ότι οι τουρίστες θα επιλέξουν τη βάση 

διαμονής τους κοντά στις υπαίθριες δραστηριότητες που επιδιώκουν να συμμετάσχουν (βλ. 

Παράρτημα 4)  

• Επιπτώσεις στον πολιτιστικό τουρισμό  

Υπολογίστηκε ο Δείκτης TCI για 18 επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρεια. 

(Βλ. Παραρτήματα 5, 6).  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2018) τα μουσεία της Αττικής δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις τους 

μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ενώ οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι τον Αύγουστο.  
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Διάγραμμα 4-3 Επισκέπτες σε μουσεία της Περιφέρειας Αττικής (2018, ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Διάγραμμα 4-4 Επισκέπτες Αρχαιολογικών Χώρων κατά Μήνα, Έτους 2018 στην Περιφέρεια Αττικής (ΕΛΣΤΑΤ) 
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4.5 TU4 - Μείωση των αφίξεων  

Οι υψηλότερες θερινές θερμοκρασίες και περιστατικά καύσωνα ενέχουν τον κίνδυνο του θερμικού στρες. Οι 

τουρίστες μπορεί να επηρεαστούν ιδιαίτερα από τα κύματα καύσωνα, καθώς ανάλογα με το κλίμα της χώρας 

καταγωγής τους, μπορεί να μην συνηθίσουν σε τέτοιου είδους φαινόμενα και μπορεί να μην γνωρίζουν πώς 

να προστατευθούν από τέτοια γεγονότα. Ακόμα κι αν δεν συμβεί αυτό, τα κύματα καύσωνα θα κάνουν τους 

τουρίστες τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες να αισθάνονται άβολα, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση της διάρκειας της διαμονής τους ή την απόφαση να μην επισκεφτούν ξανά τη χώρα. Όλες οι 

ηλικιακές ομάδες θεωρούνται ευαίσθητες στα κύματα καύσωνα, ενώ η πιο ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα είναι 

οι ηλικιωμένοι. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ηλικιωμένοι (όπως οι συνταξιούχοι) που είναι πιο 

ευαίσθητοι στα κύματα καύσωνα προτιμούν να ταξιδεύουν το φθινόπωρο και την άνοιξη όταν δεν υπάρχουν 

κύματα καύσωνα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τον παραθαλάσσιο τουρισμό, τα «κύματα καύσωνα» θεωρούνται «όχι πολύ 

αρνητικά» και θεωρούνται η λιγότερο σημαντική επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

Ο αντίκτυπος των αυξημένων θερμοκρασιών του καλοκαιριού και των πιθανών περιστατικών καύσωνα 

μπορεί να εκτιμηθεί μέσω των μετρήσεων ΤU1 και ΤU3 που εμπλέκουν τους δείκτες TCI και BCI: 

• Ο δείκτης TCI επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση του κλίματος μιας περιοχής με σκοπό τη γενική 

τουριστική δραστηριότητα. Το TCI αντικατοπτρίζει την κλιματική καταλληλόλητα για «μέσους» 

τουρίστες που ασχολούνται με ελαφριές φυσικές υπαίθριες δραστηριότητες (π.χ. αξιοθέατα) 

• Ο δείκτης BCI επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση της κλιματικής καταλληλόλητας μιας περιοχής για 

παράκτιους προορισμούς ειδικά για αναψυχή στην παραλία.  

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 74 

5 Εκτίμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής  

5.1 Εισαγωγή  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κλιματικές προβλέψεις εφαρμόστηκαν 

στις συναρτήσεις απόκρισης. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αφορούν μόνο την ευαισθησία στην κλιματική 

αλλαγή. Δεν γίνεται καμία αλλαγή στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική γραμμή αναφοράς. Οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες παρουσιάζονται μόνο στο Κεφάλαιο 6. 

Για κάθε δείκτη δίνεται μια κάρτα βαθμολογίας για να δείξει την εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις που δίνονται 

και το επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας. 

Η εμπιστοσύνη εκτιμάται ως υψηλή (H), μέση (M) ή χαμηλή (L). 

Οι κίνδυνοι (Απειλές και ευκαιρίες) βαθμολογούνται είτε με υψηλή (3) μέτρια (2) ή χαμηλή (1). Αυτά θα 

δοθούν για τις χαμηλότερες (L) και τις ανώτερες (U) εκτιμήσεις για τις περιόδους του 2050 και 2090. 

Κωδικός 

Δείκτη 

Ονομασία 
Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2050s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος/Ευκαιρία 

X XXXX      

Ταξινόμηση Εμπιστοσύνης  

Κατηγορία 
Εμπιστοσύνης 

Ορισμός 

Υψηλή (Υ) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, υποκείμενη σε 
επανεξέταση από ομότιμους και αποδεκτή στον τομέα ως "κατάλληλη για το 
σκοπό". 

Μέτρα (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων θεωρητικά, με τη 
χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία σε ολόκληρο τον τομέα 

Χαμηλή (Χ) 
Προβολή εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. 
αποσπασματικά στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης 

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες βαθμολογούνται όπως οι τάξεις μεγέθους που χρησιμοποιούνται για τη 

βαθμολόγηση επιπτώσεων του Καταλόγου 1. Για σκοπούς βαθμολόγησης 3 = Υψηλή, 2 = Μεσαία και 1 = 

Χαμηλή το επίπεδο κινδύνου / ευκαιρίας σχετίζεται με το πιο σχετικό οικονομικό / περιβαλλοντικό / 

κοινωνικό κριτήριο. 
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Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικές - Υψηλές συνέπειες 

2 Θετικές - Μεσαίες συνέπειες 

1 Θετικές - Χαμηλές συνέπειες 

1 Αρνητικές - Λιγότερες συνέπειες 

2 Αρνητικές - Μεσαίες συνέπειες 

3 Αρνητικές - Υψηλές συνέπειες 

- Χωρίς δεδομένα 
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5.2 TU1 - Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Ευκαιρία 

ΤU1 
Διεύρυνση της 

καλοκαιρινής περιόδου 
Μ 1 2 3 3 

Όπως προκύπτει από τα ακόλουθα διαγράμματα, η Περιφέρεια Αττικής δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό 

επισκεπτών την περίοδο Μάιο με Οκτώβριο, οπότε και παρατηρείται η μεγαλύτερη πληρότητα σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την κολυμβητική περίοδο κατά την οποία 

παρακολουθείται η ποιότητα νερών κολύμβησης στις  158 περιοχές νερών κολύμβησης της Περιφέρειας και 

παρέχονται στις περισσότερες από αυτές βασικές υπηρεσίες.  

 

 

Διάγραμμα 5-1 Πληρότητα σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην Περιφέρεια Αττικής 
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Διάγραμμα 5-2 Αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην Περιφέρεια Αττικής 

Με εξαίρεση το Δήμο Λαυρεωτικής, ο δείκτης BCI κατά τη θερινή περίοδο παραμένει σε εξαιρετικές συνθήκες 

για όλα τα σενάρια. Στο μακρινό μέλλον και κάτω από το δυσμενές σενάριο, ο Δείκτης βελτιώνεται και κατά 

την εαρινή περίοδο σε σημαντικό αριθμό Δήμων της Περιφέρειας. 

 Ο τουρισμός είναι ευαίσθητος στο κλίμα και οι αλλαγές στον καιρό θα επηρεάσουν την τουριστική 

βιομηχανία.  

Ο δείκτης BCI υποδεικνύει ότι η μελλοντική αλλαγή του κλίματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας συνολικά και να οδηγήσει σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προς 

την άνοιξη.  
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5.3 TU2 - Ακτές κολύμβησης που διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσιες πλημμύρες λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΤU2 

Ακτές κολύμβησης που 
διατρέχουν κίνδυνο από 

θαλάσσιες πλημμύρες λόγω 
της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας 

L 2 2 2 3 

Μια σημαντική παράμετρος για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού κλάδου είναι η διάβρωση των 

ακτών από πλημμυρικά φαινόμενα και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η επίπτωση της 

παραμέτρου αυτής στον τουρισμό είναι διττή, καθώς επηρεάζει τόσο την ελκυστικότητα του τουριστικού 

προορισμού όσο και την ασφάλεια των τουριστικών εγκαταστάσεων. Από τις 158 ακτές νερών κολύμβησης, 

και πλην της Λίμνης Βουλιαγμένης, θεωρήθηκε ότι θα επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας αυτές με αμμώδες και μεικτό υπόστρωμα. Συνδυάζοντας την προβλεπόμενη αύξηση της στάθμης 

της θάλασσας με κλίση 2,5% προκύπτει για τα μέσα σενάρια, απώλεια αμμωδών/μεικτών παραλιών που 

κυμαίνεται από 23% -53% για το εγγύς μέλλον και 27% - 65% για το απώτερο μέλλον.   

Πίνακας 5-1 Ποσοστιαία μείωση επιφάνειας ακτών λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας ανά εξεταζόμενο 
σενάριο 

Περιφερειακή Ενότητα 

RCP4.5 RCP8.5 

2040 2090 2040 2090 

Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21% 42% 44% 25% 44% 46% 52% 78% 79% 64% 94% 95% 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23% 49% 51% 28% 50% 53% 58% 90% 91% 81% 100% 100% 

ΝΗΣΩΝ 28% 52% 54% 33% 54% 56% 58% 76% 76% 66% 83% 84% 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15% 31% 31% 18% 33% 34% 39% 63% 64% 50% 84% 87% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18% 36% 37% 22% 39% 40% 47% 76% 77% 59% 93% 95% 

Περιφέρεια Αττικής 23% 44% 46% 27% 46% 48% 53% 78% 79% 65% 91% 92% 

Πίνακας 5-2 Απώλεια επιφάνειας (km2) ακτών λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας ανά εξεταζόμενο 
σενάριο  

Περιφερειακή Ενότητα 
Υφιστάμενη 

ακτών 
κολύμβησης  

RCP4.5 RCP8.5 

2050 2100 2050 2100 

Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,65 0,14 0,27 0,29 0,16 0,29 0,30 0,34 0,51 0,52 0,42 0,61 0,62 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,11 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06 0,06 0,10 0,10 0,09 0,11 0,11 

ΝΗΣΩΝ 0,28 0,08 0,15 0,15 0,09 0,15 0,16 0,16 0,21 0,21 0,19 0,23 0,24 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0,08 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,06 0,07 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 

Περιφέρεια Αττικής 1,15 0,26 0,50 0,53 0,31 0,53 0,56 0,61 0,89 0,91 0,75 1,05 1,07 
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Συμπεράσματα 

• Λόγω του μικρού πλάτους των περισσότερων παραλιών, αναμένεται σημαντική απώλεια περιοχής. Η 

διάβρωση των ακτών αναμένεται να εντείνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Οι αναμενόμενες συνέπειες στις παραλίες θα συμβάλουν στην αύξηση της πίεσης για χώρο, όταν η 

ζήτηση είναι ήδη υψηλή τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Οι πλέον πληττόμενες παραλίες μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη δημοτικότητα, καθώς ο 

υπερπληθυσμός θα αποθαρρύνει τους επισκέπτες με συνέπειες στην τοπική τουριστική οικονομία. 
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5.4 TU3 - Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Ευκαιρία 

ΤU3 

Εμπλουτισμός και 
διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος 
Μ 3 3 3 2 

Επιπτώσεις στην τουριστική υποδομή 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, ο δείκτης TCI αξιολογήθηκε σε επίπεδο Δήμου/Δήμων εστιάζοντας στον 

αριθμό της υπάρχουσας υποδομής και υποθέτοντας ότι οι τουρίστες θα επιλέξουν τη βάση διαμονής τους 

κοντά στις υπαίθριες/εναλλακτικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να συμμετάσχουν. 

Όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες, οι συνθήκες για τον εναλλακτικό τουρισμό (Τουρισμός υπαίθρου – 

φυσιολατρικός, πολιτιστικός. περιηγητικός, Πόλεων κλπ.) βελτιώνονται το Χειμώνα, την Άνοιξη και το 

Φθινόπωρο για όλα τα σενάρια. Οι πιο δραματικές αλλαγές αναμένονται το 2090 στο πλαίσιο του σεναρίου 

RCP8.5, όπου και αναμένεται υποβάθμιση του TCI κατά τη θερινή περίοδο, με τις συνθήκες ωστόσο να 

παραμένουν εξαιρετικές.   

Πίνακας 5-3 Μεταβολή TCI. RCP4.5 – 2040 

TCI  
Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % 

  Αναβάθμιση - 1 Τάξη1 

Αποδεκτές =>Καλές 6.470.760 71,12%             

Καλές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Εξαιρετικές     7.495.379 82,38%     898.789 9,88% 

Εξαιρετικές =>Ιδανικές                 

Συνολική αναβάθμιση 6.470.760 71,12% 7.495.379 82,38% 0 0,00% 898.789 9,88% 

  Υποβάθμιση - 1 Τάξη 

Ιδανικές =>Εξαιρετικές                 

Εξαιρετικές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Καλές                 

Συνολική υποβάθμιση 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

  

 

1 Της κλίμακας του δείκτη 
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Πίνακας 5-4 Μεταβολή TCI. RCP4.5 – 2090 

TCI  
Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % 

  Αναβάθμιση - 1 Τάξη 

Αποδεκτές =>Καλές 6.695.479 73,59%             

Καλές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Εξαιρετικές     7.838.256 86,15%     1.057.522 11,62% 

Εξαιρετικές =>Ιδανικές                 

Συνολική αναβάθμιση 6.695.479 73,59% 7.838.256 86,15% 0   1.057.522 11,62% 

  Υποβάθμιση - 1 Τάξη 

Ιδανικές =>Εξαιρετικές                 

Εξαιρετικές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Καλές                 

Συνολική υποβάθμιση 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Πίνακας 5-5 Μεταβολή TCI. RCP8.5 – 2040 

TCI  
Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % 

  Αναβάθμιση - 1 Τάξη 

Αποδεκτές =>Καλές 5.843.961 64,23%             

Καλές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Εξαιρετικές     8.017.801 88,12%     1.251.589 13,76% 

Εξαιρετικές =>Ιδανικές                 

Συνολική αναβάθμιση 5.843.961 64,23% 8.017.801 88,12% 0   1.251.589 13,76% 

  Υποβάθμιση - 1 Τάξη 

Ιδανικές =>Εξαιρετικές                 

Εξαιρετικές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Καλές                 

Συνολική υποβάθμιση 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Πίνακας 5-6 Μεταβολή TCI. RCP8.5 – 2090 

TCI  
Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % Διανυκτερεύσεις % 

  Αναβάθμιση - 1 Τάξη 

Αποδεκτές =>Καλές 7.254.966 79,74%             

Καλές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Εξαιρετικές             1.491.058 16,39% 

Εξαιρετικές =>Ιδανικές     32.099 0,35%         

Συνολική αναβάθμιση 7.254.966 79,74% 32.099 0,35% 0   1.491.058 16,39% 

  Αναβάθμιση - 2 Τάξεις 

Πολύ καλές =>Ιδανικές     8.312.367 91,36%         

Συνολική αναβάθμιση 0 0,00% 8.312.367 91,36% 0 0,00% 0 0,00% 

  Υποβάθμιση - 1 Τάξη 

Ιδανικές =>Εξαιρετικές         9.045.222 99,41%     

Εξαιρετικές =>Πολύ καλές                 

Πολύ καλές =>Καλές                 

Συνολική υποβάθμιση 0 0,00% 0 0,00% 9.045.222 99,41% 0 0,00% 
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Επιπτώσεις στον πολιτιστικό τουρισμό 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης, ο δείκτης TCI αξιολογήθηκε στην περιοχή των 18 χώρων και μνημείων που 

παρατίθενται στην ΕΛΣΤΑΤ. Η ελκυστικότητα του κλίματος βελτιώνεται το χειμώνα, την άνοιξη και το 

φθινόπωρο. Η ελκυστικότητα του κλίματος επιδεινώνεται το καλοκαίρι από ιδανικές σε εξαιρετικές συνθήκες 

το 2090 στο πλαίσιο του σεναρίου RCP8.5.   

Συμπεράσματα  

Ο δείκτης TCI δείχνει ότι η μελλοντική αλλαγή του κλίματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας εκτός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου θερινής αιχμής για τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μικρή επιδείνωση αναμένεται κατά τη θερινή περίοδο στο μακρινό μέλλον 

και μόνο για το σενάριο RCP8.5.  
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5.5 TU4 - Μείωση των αφίξεων 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

ΤU4 Μείωση των αφίξεων L  3  3 

Η υπερθέρμανση, η οποία προβλέπεται για μακρινό μέλλον στην Περιφέρεια, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

και σε τουριστικές δραστηριότητες όπως τα αξιοθέατα και ο εναλλακτικός τουρισμός κατά τη θερινή περίοδο. 

Αυτές οι δραστηριότητες θα ωφεληθούν το χειμώνα και την άνοιξη. 

Παρά την προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας, η Περιφέρεια θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες για 

τον παραθαλάσσιο τουρισμό κατά τη θερινή περίοδο και τα στοιχεία δείχνουν ότι η μελλοντική αλλαγή του 

κλίματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε βελτίωση αυτών των συνθηκών την άνοιξη και το φθινόπωρο (εκτός 

της τρέχουσας περιόδου αιχμής) επεκτείνοντας έτσι την τουριστική περίοδο . 

Στην τρέχουσα ανάλυση δεν ήταν δυνατό να ποσοτικοποιηθούν οι αλλαγές στις τουριστικές επισκέψεις.  
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6 Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στις εκτιμημένες επιπτώσεις 

Στην Περιφέρεια Αττικής, ο εγχώριος τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 58% των συνολικών 

διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και το 25% σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου. Η μεταβολή 

του πληθυσμού και η κατανομή του πλούτου μπορούν να επηρεάσουν τον εγχώριο τουρισμό. Η κατανομή 

του πλούτου μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τύπο των τουριστικών υπηρεσιών που απαιτούνται. 

Η παγκόσμια σταθερότητα επηρεάζει την προθυμία των ανθρώπων να ταξιδέψουν και αλλάζει τις επιλογές 

του τουριστικού προορισμού. Η παγκόσμια σταθερότητα μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στις αφίξεις 

τουριστών και λιγότερο στον εγχώριο τουρισμό. Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των εσόδων στην εγχώρια 

αγορά τουρισμού, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν την επιλογή προορισμού τους. 

Οι τιμές και ο πλούτος των καταναλωτών επηρεάζουν τον τύπο των τουριστικών υπηρεσιών που απαιτούνται 

Ανάλογα με το επίπεδο της κυβερνητικής λήψης αποφάσεων, η υποστήριξη ή ο έλεγχος των επιχειρήσεων 

στον τουρισμό θα μπορούσε να επηρεαστεί (δυσμενώς ή ευεργετικά). Η αλλαγή / διαχείριση της χρήσης γης 

μπορεί επίσης να επηρεάσει τον Τουρισμό, π.χ. Ο λιγότερο περιοριστικός έλεγχος σχεδιασμού μπορεί να 

θέσει περισσότερα τουριστικά περιουσιακά στοιχεία σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε φυσικούς 

κινδύνους, τα οποία ενδέχεται να επιδεινωθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής ή να επιδεινώσουν τη φυσική 

και οικολογική ικανότητα ορισμένων περιοχών, π.χ. ακτογραμμή. Η αυξημένη ζήτηση για τουριστικές 

εγκαταστάσεις θα ασκήσει πίεση στα φυσικά αγαθά και στις υποδομές. 

Η αύξηση του πληθυσμού και οι τιμές των καταναλωτών μπορούν να αυξήσουν την πίεση στη δημόσια 

παροχή νερού, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο τουρισμός μπορεί όλο και περισσότερο να 

ανταγωνίζεται με άλλους χρήστες για περιορισμένη παροχή νερού. Όσον αφορά το επίπεδο της κυβερνητικής 

λήψης αποφάσεων, την υποστήριξη ή τον έλεγχο, η δημόσια παροχή νερού και, επομένως, ο τουρισμός θα 

μπορούσε να επηρεαστεί (δυσμενώς ή ευεργετικά) 
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7 Οικονομικές επιπτώσεις  

Μια άσκηση χρηματικής αποτίμησης επιτρέπει την αρχική σύγκριση της σχετικής σημασίας των διαφόρων 

κινδύνων εντός και μεταξύ των τομέων. Δεδομένου ότι τα χρήματα είναι ένας δείκτης με τον οποίο είναι 

εξοικειωμένοι οι άνθρωποι, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο την πιθανή 

έκταση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό του κόστους. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές αγοράς (MP) 

• Μη εμπορεύσιμες αξίες (NMV) ή 

• Ενημερωμένη κρίση (IJ) 

Η ενημερωμένη κρίση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία και βασίζεται σε παρέκταση ή 

/ και ερμηνεία υφιστάμενων δεδομένων. 

Σημειώσεις: 

1  - σημαίνει αρνητικό αντίκτυπο ή απώλεια. + σημαίνει οφέλη ή μείωση του κόστους 

2  Κατάταξη κόστους αντίκτυπου: 

• Χαμηλό (L) = € 10.000 - 99.000 ετησίως. 

• Μέσο (Μ) = 100.000 - 999.000 ετησίως. 

• Υψηλό (H) ≥ 1 εκατ. Ευρώ ετησίως 

• ? = δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

3  Εμπιστοσύνη: 

• Υψηλή: Σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, τα μοντέλα και τις παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομική αποτίμηση και στην εφαρμογή τους στην τρέχουσα 

αξιολόγηση. 

• Μεσαίο: Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στη συνοχή και στην πληρότητα των 

δεδομένων, των μοντέλων και των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική 

αποτίμηση. 

• Χαμηλή: Η βάση γνώσεων που χρησιμοποιείται στην οικονομική αποτίμηση είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. 
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Πίνακας 7-1 Σύνοψη βαθμολογίας χρηματικής αποτίμησης  

 2040 2090 
Μέθοδος 
εκτίμησης 

Εμπιστοσύνη Σημειώσεις 

TU1 – Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου 

L, RCP4.5 +H +H 

Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M 

Λόγω της υψηλής 
προστιθέμενης αξίας του 
τουριστικού προϊόντος, 
ακόμη και οι μικρές 
αλλαγές (π.χ. 0,06% στις 
διανυκτερεύσεις) μπορούν 
να έχουν υψηλό 
οικονομικό αντίκτυπο (1 
εκατ. Ευρώ ετησίως). 

U, RCP8.5 +H +H 

TU2 - Ακτές κολύμβησης που διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσιες πλημμύρες λόγω της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας 

L, RCP4.5 -H -H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

L  
U, RCP8.5 -H -H 

TU3 - Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

L, RCP4.5 +H +H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

L  
U, RCP8.5 +H +H 

TU4 - Μείωση των αφίξεων 

L, RCP4.5 ? ? 
- - - 

U, RCP8.5 ? ? 
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7.1 TU1 – Διεύρυνση της καλοκαιρινής περιόδου 

Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα πιθανά οικονομικά οφέλη αυτής της ευκαιρίας στο πλαίσιο του 

τρέχοντος έργου. Λόγω της υψηλής προστιθέμενης αξίας του τουριστικού προϊόντος, ακόμη και οι μικρές 

αλλαγές (π.χ. 0,06% στις διανυκτερεύσεις) μπορούν να έχουν υψηλό οικονομικό αντίκτυπο (1 εκατ. Ευρώ 

ετησίως). Η κατάταξη του κόστους θεωρήθηκε υψηλή σε όλα τα σενάρια. 

Πίνακας 7-2 Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής 2019 

 Χώρες 
Προέλευσης 

Επισκέψεις   
(σε χιλ.) 

Εισπράξεις    
(σε εκ. €) 

Διανυκτερεύσεις  
(σε χιλ.)  

Δαπάνη/ 
Επίσκεψη   

(σε €) 

Δαπάνη/ 
Διανυκτέρευση   

(σε €) 

Μέση Διάρκεια 
Παραμονής 

ΗΠΑ  835,7 397,1 4.378,7 475,2 90,7 5,2 

Ην. Βασίλειο 513,7 250,9 3.922,3 488,3 64,0 7,6 

Κύπρος 450,2 227,3 3.836,6 504,7 59,2 8,5 

Γερμανία 419,8 183,1 2.367,6 436,3 77,4 5,6 

Γαλλία 321,1 149,5 1.894,4 465,7 78,9 5,9 

Ιταλία 297,6 98,4 1.161,7 330,6 84,7 3,9 

Αυστραλία 213,3 82,4 843,1 386,5 97,8 4,0 

Τουρκία 164,5 67,3 832,7 408,8 80,8 5,1 

Λοιπές 2.707,2 1.135,8 14.790,8 419,5 76,8 5,5 

Σύνολο 5.923,3 2.591,8 34.028,0 437,6 76,2 5,7 

% επί του 
συνόλου 

16,2% 14,7% 14,6% 
   

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence  

Πίνακας 7-3 Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής 2018 

 Χώρες 
Προέλευσης 

Επισκέψεις   
(σε χιλ.) 

Εισπράξεις    
(σε εκ. €) 

Διανυκτερεύσεις  
(σε χιλ.)  

Δαπάνη/ 
Επίσκεψη   

(σε €) 

Δαπάνη/ 
Διανυκτέρευση   

(σε €) 

Μέση 
Διάρκεια 

Παραμονής 

ΗΠΑ  778,3 345,2 4.264,0 443,5 81,0 5,5 

Ην. Βασίλειο 472,1 199,0 2.874,6 421,5 69,2 6,1 

Κύπρος 375,1 164,6 2.434,7 438,8 67,6 6,5 

Γερμανία 431,7 162,8 2.516,4 377,1 64,7 5,8 

Γαλλία 331,6 135,7 2.005,4 409,2 67,7 6,0 

Ιταλία 313,9 92,4 1.681,6 294,5 55,0 5,4 

Αυστραλία 217,4 89,9 1.056,4 413,4 85,1 4,9 

Τουρκία 177,2 76,1 717,6 429,1 106,0 4,0 

Λοιπές 2.583,4 1.013,2 13.834,8 392,2 73,2 5,4 

Σύνολο 5.680,8 2.278,9 31.385,5 401,2 72,6 5,5 
% επί του 
συνόλου 

16,6% 14,7% 14,0% 
      

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence       
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7.2 TU2 – Ακτές κολύμβησης που διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσια πλημμύρα λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας 

Η παραλία έχει πρωταρχική σημασία για το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών των τουριστών. Οι παραλίες 

φέρνουν τουρίστες, άρα και έσοδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ο τουρισμός είναι κυρίως 

προσανατολισμένος προς το μοντέλο «θάλασσα, ήλιος και άμμος», μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 

οι παραλίες είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας και της Περιφέρειας. 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πιθανό οικονομικό κόστος αυτού του κινδύνου. Μια χονδρική προσέγγιση 

επιχειρείται στις ακόλουθες παραγράφους χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια μελέτη που αξιολόγησε τις 

απώλειες εσόδων λόγω διάβρωσης της παραλίας και ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μια πολύ 

ευάλωτη παραλία της πόλης του Ρεθύμνου [61]. Στην εν λόγω μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα ηδονικής 

τιμολόγησης για τη σχέση της αξίας και του πλάτους της παραλίας. Η οικονομική αξία του πλάτους της 

παραλίας, η οποία κεφαλαιοποιήθηκε σε έσοδα από τουριστικές επιχειρήσεις σε ευάλωτες παραλίες, 

εκτιμήθηκε με την «μέθοδο ηδονικής τιμολόγησης»2.  

Πιο συγκεκριμένα, το Beach Value (BV) είναι συνάρτηση: BV = f (A, CB, TA, BW, BA, U, L).  

Όπου 

Α: εγκαταστάσεις διαμονής (αριθμός ξενοδοχείων H, αριθμός κρεβατιών ξενοδοχείου HB, τιμή δωματίου P),  

CB: παράκτια επιχείρηση (αριθμός επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την παραλία),  

TA: τουριστική περιοχή (παραλία που χρησιμοποιείται για τουριστικές δραστηριότητες),  

BW: πλάτος παραλίας;  

BA: περιοχή παραλίας;  

U: παρακολούθηση παραλιών;  

L: μήκος. 

Η περιοχή της εν λόγω μελέτης είχε συνολικό μήκος 7,5 km με πλάτος που κυμαίνεται από 20 έως 110 m. Η 

αξία της παραλίας υπολογίστηκε σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιότητες των προαναφερθέντων παραγόντων της BV. Οι εκτιμήσεις θεωρούν σεζόν 150 ημερών. Η 

υψηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο της παραλίας ήταν 81 € / m2, λαμβάνοντας υπόψη ένα τμήμα της 

περιοχής μελέτης με 2 ξενοδοχεία πέντε αστέρων 670 δωματίων και μέση τιμή δωματίου 180 €. Η 

 

2 Σύμφωνα με τη μέθοδο ηδονικής τιμολόγησης, η περιβαλλοντική ποιότητα αντανακλάται στην αξία των 

διαφόρων αγαθών, τα οποία επηρεάζονται από αυτή. Η εκπόνηση μελετών με δεδομένα της αγοράς κατοικίας, 

στηρίζεται στην παραδοχή ότι η αξία που έχει μια κατοικία αντανακλά και την περιβαλλοντική ποιότητα της 

περιοχής 
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χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν 0,3 € / m2, λαμβάνοντας υπόψη ένα τμήμα της περιοχής 

μελέτης όπου βρίσκονται 2 μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, με 37 δωμάτια και μέση τιμή 50 €. Η μέση τιμή της 

παραλίας ανά τετραγωνικό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τμήματα, εκτιμήθηκε σε 18,5 € / m2/ημέρα.  

Εφαρμόζοντας τη μέση τιμή της παραλίας 18,5 € / m2/ ημέρα και σεζόν 150 ημερών, η προκύπτουσα μέση 

τιμή του Km2 είναι περίπου 2.775.000.000 € / Km2 ετησίως.  

Υποθέτοντας μια γραμμική απώλεια ετησίως, μέχρι το 2040 το συνολικό κόστος της απώλειας παραλίας λόγω 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας θα ανέλθει 721.783.832 € για το RCP 4.5  και 1.691.916.766 για το RCP 

8.5. Μέχρι το 2090 αναμένεται επιπλέον κόστος 860.107.117 € με αποτέλεσμα συνολική απώλεια να ανέλθει 

σε 1.581.890.949 € για το RCP4.5 και 3.777.785.562€ για το RCP8.5.  

7.3 TU3 - Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πιθανό οικονομικό κόστος αυτού του κινδύνου στο πλαίσιο του τρέχοντος 

έργου (βλ. 7.1). Η κατάταξη κόστους θεωρήθηκε υψηλή σε όλα τα σενάρια. 

7.4 TU4 - Μείωση των αφίξεων  

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πιθανό οικονομικό κόστος αυτού του κινδύνου στο πλαίσιο του τρέχοντος 

έργου (βλ. 7.1).  
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8 Ικανότητα προσαρμογής 

Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα: 

• Τα θερμότερα καλοκαίρια είναι πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης 

• Τα θερμότερα, ξηρότερα καλοκαίρια είναι επίσης πιθανό να αυξήσουν την πίεση στους υδατικούς 

πόρους και στον ενεργειακό τομέα 

• Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις παράκτιες περιοχές. 

Ο κατάλληλος σχεδιασμός προσαρμογής μέσω νέων κανονισμών κτιρίων θα μπορούσε να μειώσει τον 

κίνδυνο υπερθέρμανσης κτιρίων (αποτελεσματική καλοκαιρινή σκίαση, κατάλληλη χρήση μόνωσης κτιρίου 

κ.λπ.). Το 2018 (ΦΕΚ 5447/Β/2018) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4122/2013, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ αναφέρεται ότι από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4122/2013, και αντιστοίχως με την παρ. 2 του άρθρου 2 της 

Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, ως «κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» νοείται «κτίριο με πολύ  υψηλή 

ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων του Παραρτήματος I της Οδηγίας και αντιστοίχως του άρθρου 3 του Νόμου. Η σχεδόν μηδενική ή 

πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.» 

Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από τα ευρήματα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Nearly 

Zero Energy Hotels (neZEH) που στοχεύει στην επιτάχυνση του ρυθμού ανακαίνισης υφιστάμενων 

ξενοδοχείων μεγάλης κλίμακας σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας με: 

• παροχή τεχνικών συμβουλών σε αφοσιωμένους ξενοδόχους 

• ανάληψη δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Το neZEH αποτελεί απάντηση στην ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ), 

συμβάλλοντας άμεσα στους στόχους ΕΕ 2020 και 2050 και υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στα εθνικά τους 

σχέδια για αύξηση του αριθμού σχεδόν μηδενικής ενέργειας Κτίρια. 

Οι τουρίστες έχουν τη μεγαλύτερη προσαρμοστική ικανότητα (ανάλογα με τρεις βασικούς πόρους: χρήματα, 

γνώση και χρόνο) με σχετική ελευθερία να αποφεύγουν προορισμούς που επηρεάζονται από την κλιματική 

αλλαγή ή να αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα του ταξιδιού για να αποφεύγονται δυσμενείς κλιματολογικές 

συνθήκες. Οι προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών και οι τουριστικοί φορείς σε συγκεκριμένους 

προορισμούς έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής. Οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι δεν 

κατέχουν την υποδομή, είναι σε καλύτερη θέση να προσαρμοστούν στις αλλαγές στους προορισμούς, επειδή 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών και να παρέχουν πληροφορίες για να επηρεάσουν 

τις επιλογές ταξιδιού των πελατών. Οι κοινότητες προορισμού και οι τουριστικοί πράκτορες με μεγάλες 

επενδύσεις σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαίου (π.χ. ξενοδοχείο, συγκρότημα θέρετρων, μαρίνα) 

έχουν τη μικρότερη προσαρμοστική ικανότητα [59]. 
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Η δυναμική φύση της τουριστικής βιομηχανίας και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά 

σοκ, όπως το SARS, οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή οι φυσικές καταστροφές (π.χ. το ασιατικό τσουνάμι), 

υποδηλώνει μια σχετικά υψηλή ικανότητα προσαρμογής στην τουριστική βιομηχανία συνολικά. Η ικανότητα 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θεωρείται ότι ποικίλλει σημαντικά μεταξύ υποτομέων, προορισμών και 

μεμονωμένων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο [59]. 

Η κλιματική αλλαγή μπαίνει αργά στη λήψη αποφάσεων των τουριστικών φορέων (π.χ. επενδυτών, 

ασφαλιστικών εταιρειών, τουριστικών επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και τουριστών). Μελέτες που έχουν 

εξετάσει την εκτίμηση του κινδύνου στην κλιματική αλλαγή των τοπικών αξιωματούχων και φορέων του 

τουρισμού έχουν βρει σταθερά σχετικά χαμηλά επίπεδα ανησυχίας και λίγα στοιχεία για μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών στο κλίμα. Υπάρχουν επίσης ορισμένες 

ενδείξεις ότι οι τοπικοί τουριστικοί πράκτορες ενδέχεται να υπερεκτιμούν την προσαρμοστική τους 

ικανότητα [59]. 

Ζητούμενο της προσαρμογής του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή είναι η αντιμετώπιση των αλλαγών που 

αναπόφευκτα θα επηρεάσουν τον τουρισμό. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν [60]:  

• Στην επανατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αντίληψη των καταναλωτών-

τουριστών και, το κυριότερο, των διεθνών τουριστικών πρακτόρων  

• Την “απομάκρυνση” του τουρισμού από την παράκτια ζώνη και από την ιδιαίτερα θερμή περίοδο, με 

ταυτόχρονη “απομάκρυνσή” του από το μοντέλο των “sun, sea, sand”, γεγονός που επιτρέπει τη 

χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών 

ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας. Αυτό θα επιτρέψει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με 

παράλληλη μείωση της πίεσης κατά τους ιδιαίτερα θερινούς μήνες  

• Τη δημιουργία ενός κατάλληλου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό  

• Την προστασία των ακτών 

• Τη δημιουργία μηχανισμών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με 

καύσωνες, ακραία φαινόμενα κ.λπ.  

• Τη δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης του μικροκλίματος με ενεργές δράσεις σε τουριστικές 

εγκαταστάσεις (αλλαγές στη μόνωση των εγκαταστάσεων, φυσικός δροσισμός, βιοκλιματική κτιρίων 

κ.λπ.), μείωση των αναγκών σε νερό και ενέργεια και αξιοποίηση και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ [10], οι κύριες δράσεις και μέτρα προσαρμογής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
τα εξής: 

Δράση 1.  Επίδραση στην ελκυστικότητα της περιοχής-προορισμού λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες 

θερμικής άνεσης. 

Μέτρο 1.1  Εξέταση αναγκαιότητας βελτίωσης προδιαγραφών τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Μέτρο 1.2  Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. 

Μέτρο 1.3  Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (προγράμματα προβολής και διαφήμισης, 

κλπ.). 
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Δράση 2.  Επίδραση στους παράγοντες που στηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα και σχετίζονται με τα 

υδάτινα και ενεργειακά αποθέματα της χώρας και τις απαιτούμενες δράσεις υποστήριξης. 

Μέτρο 2.1  Πιθανά έργα υποδομών. 

Μέτρο 2.2  Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των καταναλώσεων.  

Δράση 3.  Επίδραση στην ανταγωνιστικότητα/ελκυστικότητα των περιφερειών/τουριστικών προορισμών 

σε σχέση με την εποχικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

Μέτρο 3.1  Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, 

εκκλησιαστικός, αναρριχητικός, φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη και 

τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες. 

Μέτρο 3.2  Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών (capacity) σε διάφορες περιφέρειες και 

σύνδεσή τους με εποχικές δραστηριότητες. 

Μέτρο 3.3  Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς 

την άνοιξη και φθινόπωρο. 

Μέτρο 3.4  Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος (branding). 

Δράση 4.  Επίδραση στα κόστη των έργων προστασίας σε βασικές υποδομές τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Μέτρο 4.1  Ανάπτυξη των βασικών προδιαγραφών για έργα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. 

Μέτρο 4.2  Καταγραφή των απαραίτητων δημόσιων επενδύσεων. 

Μέτρο 4.3  Επισήμανση των απαραίτητων πόρων και των πηγών χρηματοδότησης 

συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων. 

Δράση 5.  Επίδραση στα κόστη των τουριστικών μονάδων. 

Μέτρο 5.1 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες ώστε να 

αντιμετωπιστούν π.χ. οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη νερού, κλπ., με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Μέτρο 5.2 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων για τη μετάβαση του τουριστικού 

προϊόντος σε χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα ώστε να μειώνεται το κόστος λειτουργίας και να 

είναι ανταγωνιστικό σε ευαισθητοποιημένους τουρίστες. 

Δράση 6. Δράσεις υποστήριξης. 

Μέτρο 6.1 Δημιουργία οδηγιών, σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις 

διαφοροποιήσεις, σχετικά με τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή που θα απευθύνονται 

ξεχωριστά σε εκπροσώπους δημόσιων φορέων, στους επιχειρηματίες του κλάδου και στο κοινό. 
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Ενημέρωση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων (καύσωνες, πυρκαγιές 

κ.λπ.) 

Μέτρο 6.2 Διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και ευαισθητοποίηση για τις κλιματικές αλλαγές 

στους τουριστικούς προορισμούς. 
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9 Συμπεράσματα  

9.1 Αποτελέσματα  

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της οικονομίας της Χώρας αλλά και της Περιφέρειας, 

προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και παρέχοντας οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση για τη 

χώρα. Οι μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες θα εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές για διαφορετικούς 

τύπους τουρισμού και οι πιθανές δυσμενείς συνθήκες για εναλλακτικό τουρισμό στις μεταγενέστερες 

χρονικές περιόδους (2090) θα μπορούσαν να εξισορροπηθούν από τον παραθαλάσσιο τουρισμό. Η 

Περιφέρεια, ειδικά το χειμώνα και την άνοιξη θα έχει καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες για να 

προσελκύσει εναλλακτικό τουρισμό εκτός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. 

Οι παραλίες της Περιφέρειας απειλούνται με διάβρωση και μελλοντική ΑΣΘ. Η μειωμένη αισθητική των 

ακτών λόγω της διάβρωσης θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τουριστικές προτιμήσεις. 

Ο τουριστικός τομέας, εκτός από την ΑΣΘ, θα αντιμετωπίσει επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με την 

ενέργεια και την παροχή νερού που αναλύονται σε άλλες εκθέσεις. 

9.2 Περιορισμοί 

Ο δείκτης TCI σχεδιάστηκε αρχικά για να εκτιμήσει την ποιότητα των υπαρχόντων κλιμάτων για τουριστικούς 

σκοπούς. Η επικύρωση της απόδοσης του TCI ως προγνωστικού δείκτη για την τουριστική ζήτηση παραμένει 

ωστόσο προβληματική. Πρώτα απ 'όλα, οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ο μόνος καθοριστικός 

παράγοντας των τουριστικών προτύπων. Αντίθετα, υπάρχει ένα αμάλγαμα παραγόντων που εμπλέκονται, 

όπως τιμή, απόσταση, τοπία, εισόδημα και πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, όχι μόνο οι κλιματολογικές 

συνθήκες καθαυτές είναι σημαντικές, αλλά και οι συνθήκες σε σχέση με αυτές των ανταγωνιστικών περιοχών. 

Επομένως, όλες οι σημαντικές τουριστικές ροές και προορισμοί πρέπει να μελετηθούν με ολοκληρωμένο 

τρόπο και όχι μεμονωμένα [38].  

Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη BCI. Η ελκυστικότητα των παραλιών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 

επίσης σημαντικοί παράγοντες. Οι παραλίες είναι ένα από τα πιο σημαντικά παράκτια οικοσυστήματα. Το 

πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στη Μεσόγειο έχει αναγνωρίσει τη 

σημασία τους και υποστηρίζει τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας και της διατήρησης, 

μέσω της νομοθεσίας, του σχεδιασμού και της διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, ιδίως 

εκείνων που φιλοξενούν ενδιαιτήματα και είδη υψηλής αξίας διατήρησης (άρθρο 10) «όπως αμμόλοφους 

και παραλίες: 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την προστασία και, όπου είναι δυνατόν, την αποκατάσταση 

των θινών και των λουρονησίδων με αειφόρο τρόπο.  

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων περιοχών που 

φιλοξενούν ενδιαιτήματα και είδη υψηλής αξίας διατήρησης, ανεξαρτήτως της ταξινόμησής τους στις 

προστατευόμενες ζώνες, οφείλουν να θεσπίζουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία και τη 

διατήρηση, με νομοθεσία, προγραμματισμό και διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, 

ιδίως εκείνων που φιλοξενούν ενδιαιτήματα και είδη υψηλής αξίας διατήρησης· 
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Αρκετές μελέτες κατέδειξαν ότι το τοπίο, η προσβασιμότητα, τα ιστορικά χαρακτηριστικά, η ασφάλεια και οι 

βασικές υπηρεσίες συμβάλλουν στην ελκυστικότητα μιας παραλίας. Επιπλέον, η παρουσία απορριμμάτων 

στην παραλία είναι ο μοναδικός πιο σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας για τη χρήση της παραλίας.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της ΑΣΘ, υπάρχουν επίσης ορισμένες βασικές παραδοχές και περιορισμοί: 

• Για όλες τις παραλίες που αξιολογήθηκαν, θεωρήθηκε ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση της παραλίας 

προς την ενδοχώρα. 

• Οι διαδικασίες παράκτιας γεωμορφολογίας, ωκεανογραφίας και μεταφοράς ιζημάτων είναι πολύ 

περίπλοκες και δύσκολο να μοντελοποιηθούν. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι τοπικές αποκρίσεις 

θα εξαρτηθούν από το περιφερειακό γεωμορφολογικό περιβάλλον.  

Δεν είναι εύκολο να κατατάξουμε τους ανωτέρω κινδύνους/ευκαιρίες. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια 

ένδειξη της σχετικής κατάταξης των κινδύνων βάσει διαδοχικών σταδίων του CCRA: 

• Βαθμολογία επιπτώσεων της Καταλόγου 1 (Παράρτημα 2), 

• Σοβαρότητα των συνεπειών εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής στις συναρτήσεις 

απόκρισης (Κεφάλαιο 5) και 

• Χρηματική αποτίμηση αυτών των συνεπειών (Κεφάλαιο 7).  

Πίνακας 9-1 Κατάταξη κινδύνων Τομέα Τουρισμού  

 
Βαθμολογία 

επιπτώσεων της 
Καταλόγου 1 

Εύρος βαθμολογίας 
συνεπειών  

(2040, 2090) 

Εύρη χρηματικής 
αποτίμησης  
(2040, 2090) 

TU1 Διεύρυνση της 
καλοκαιρινής περιόδου 

89 +1    -    +3 +H 

TU2 Ακτές κολύμβησης που 
διατρέχουν κίνδυνο από θαλάσσιες 
πλημμύρες λόγω της ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας 

89 -2    -    -3 -H 

TU3 Εμπλουτισμός και 
διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος 

78 -2   -    +3 +H 

TU4 Μείωση των αφίξεων 78 - - 

Η χρηματική αποτίμηση βασίστηκε σε τεκμηριωμένη κρίση εμπειρογνωμόνων και επομένως περιέχει μεγάλη 

αβεβαιότητα. 

Οι προβλεπόμενες αλλαγές στο κλίμα θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά τόσο στην περιφερειακή όσο και 

στην τοπική τουριστική ανάπτυξη, διαχείριση και σχεδιασμό. Η κλιματική αλλαγή δεν θα επηρεάσει μόνο τον 

τουρισμό μέσω αλλαγών στις θερμικές συνθήκες, αλλά και μέσω της αλλαγής του οικοσυστήματος, των 

επιπτώσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες, στις επιπτώσεις στις τιμές πρόσβασης και στις μεταφορές, 

ακόμη και στις αλλαγές στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Αυτό οδηγεί σε προκλήσεις που σχετίζονται 

με τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες 

[2]: 

• Φυσική ικανότητα: το σημείο στο οποίο οι εγκαταστάσεις ή οι διαδρομές πρόσβασης 

καθίστανται κορεσμένες. 
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• Οικολογική ικανότητα: το επίπεδο στο οποίο αρχίζει να συμβαίνει απαράδεκτη αλλαγή στη 

χλωριδική σύνθεση, τη δομή του εδάφους και τους πληθυσμούς άγριων ζώων. 

• Αντιληπτική ή κοινωνική ικανότητα: το σημείο στο οποίο η ψυχαγωγική εμπειρία αρχίζει να 

επιδεινώνεται. 

• Οικονομική ικανότητα: το όριο πέραν του οποίου η επένδυση που απαιτείται για τη διατήρηση 

της ποιότητας του περιβάλλοντος καθίσταται απαγορευτική. 
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11 Παραρτήματα  

11.1 Παράρτημα 1 Κατάλογος Επιπτώσεων "Κατηγορίας 1" - Διατομεακά Ζητήματα 

No Κύρια κλιματική μεταβολή Επίπτωση κλιματικής αλλαγής Κατηγορία Διατομεακά Ζητήματα 

1.  
Αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας 

Διεύρυνση της καλοκαιρινής 
περιόδου 

Ευκαιρία  

2.  

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και ακραία 
γεγονότα (καταιγίδες) 

Αύξηση των νομισματικών ζημιών ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του 

αριθμού των τουριστικών 
περιουσιακών στοιχείων (φυσικών 

και τεχνητών) που κινδυνεύουν από 
τις πλημμύρες 

Απειλή 
Υδατικοί πόροι & 

Πλημμύρες, Παράκτιες 
Ζώνες 

3.  
Αύξηση της μέσης 

χειμερινής θερμοκρασίας 

Αύξηση του συνεδριακού τουρισμού 
(πλειοψηφία του χειμερινού 

τουρισμού), τουρισμού πόλης, 
τουρισμού γκολφ, αθλητικού 

τουρισμού, ποδηλατικού τουρισμού 

Ευκαιρία  

4.  
Αύξηση της θερινής 

θερμοκρασίας, καύσωνες 
Μείωση των αφίξεων τουριστών Απειλή  

5.  
Μείωση της μέσης 

βροχόπτωσης 

Αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς 
λόγω ξηρότερων συνθηκών 

Απειλή 

Δασικά 
Οικοσυστήματα & 
Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα 

6.  
Μείωση της μέσης 

βροχόπτωσης 
Μείωση της διαθεσιμότητας νερού Απειλή 

Υδατικοί πόροι & 
Πλημμύρες 

7.  
Αύξηση της θερινής 

θερμοκρασίας, καύσωνες 

Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 
στα συστήματα ψύξης 

Απειλή 

Ενέργεια, Δομημένο 
Περιβάλλον & 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

8.  
Αύξηση της θερμοκρασίας 

της θάλασσας 

Η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη 
θάλασσα ωφελεί τον κολυμβητικό / 

παράκτιο τουρισμό (ευκαιρία). 
Αύξηση της έκτασης και του 

επιπέδου συμμετοχής στα θαλάσσια 
σπορ 

Ευκαιρία  

9.  
Αύξηση της μέσης 

χειμερινής θερμοκρασίας 

Μειωμένο κόστος ενέργειας για τη 
θέρμανση του εσωτερικού χώρου το 

χειμώνα (ευκαιρία) 
Ευκαιρία Ενέργεια 

10.  
Αύξηση της θερινής 

θερμοκρασίας, καύσωνες 

Η αυξημένη ζήτηση για κλιματισμό 
οδηγεί σε επιπλέον κεφαλαιουχικές 

και λειτουργικές δαπάνες. 
Απειλή  

11.  
Αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας 

Μείωση του τουρισμού λόγω της 
αύξησης της βακτηριακής ανάπτυξης 

στις παράκτιες περιοχές 
Απειλή Υγεία 

12.  Ακραία καιρικά φαινόμενα 

Η αυξημένη συχνότητα των ακραίων 
γεγονότων αυξάνει τις διαταραχές 

στις μεταφορές και μειώνει τις 
ευκαιρίες για μεταφορές (κυρίως δια 

αέρος και θαλάσσης) που 
επηρεάζουν τη μεταφορά τουριστών 

Απειλή Υποδομές 
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No Κύρια κλιματική μεταβολή Επίπτωση κλιματικής αλλαγής Κατηγορία Διατομεακά Ζητήματα 

13.  
Αύξηση της θερμοκρασίας 

της θάλασσας 

Οι θερμότερες θερμοκρασίες στη 
θάλασσα αυξάνουν μη ιθαγενή 

θαλάσσια είδη - κίνδυνος για τους 
κολυμβητές 

Απειλή Υγεία 

14.  
Αύξηση της θερμοκρασίας 

της θάλασσας 

Οι θερμότερες θερμοκρασίες στη 
θάλασσα αυξάνουν την παρουσία 

φυκών επηρεάζοντας τους τουρίστες 
στην επιλογή παράκτιων 

προορισμών 

Απειλή Υγεία 

15.  Αύξηση των καταιγίδων 

Αύξηση στους κεραυνούς  που 
επηρεάζουν τον τουρισμό και το 

προσωπικό 
Απειλή  

16.  

Αύξηση της έντασης και του 
όγκου των βροχοπτώσεων - 
αύξηση της συχνότητας των 

ακραίων χειμερινών 
βροχοπτώσεων 

Οι πλημμύρες οδηγούν σε απώλεια / 
προσωρινή αστοχία των 

περιουσιακών στοιχείων και 
καθυστερήσεις με αύξηση των 

κεφαλαιουχικών και λειτουργικών 
δαπανών. 

Απειλή 
Υδατικοί πόροι & 

Πλημμύρες, Παράκτιες 
Ζώνες 
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11.2 Παράρτημα 2. Βαθμολογία Καταλόγου 1   

Α. Βαθμολογία και αξιολόγηση κοινωνικής τρωτότητας  

αα 
Επίπτωση κλιματικής 

Αλλαγής 
Ευάλωτες 

ομάδες Ν/Ο 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
Πιθανότητα Επείγον Βαθμολογία 

Μέγεθος επίπτωσης 

1 
Διεύρυνση της 
καλοκαιρινής 

περιόδου 

ΝΑΙ. Οι 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 

εισόδημα και 
οι άνεργοι 

ενδέχεται να 
επηρεαστούν 

θετικά, 
καθώς 

τουριστική 
κίνηση 

βελτιώνει 
την τοπική 
οικονομία 

3 2 3 3 3 89 

3 

Αύξηση των 
νομισματικών ζημιών 
ως αποτέλεσμα της 

αύξησης του αριθμού 
των τουριστικών 

περιουσιακών 
στοιχείων (φυσικών 
και τεχνητών) που 

κινδυνεύουν από τις 
πλημμύρες 

ΌΧΙ 3 2 3 3 3 89 

4 

Αύξηση του 
συνεδριακού 

τουρισμού 
(πλειοψηφία του 

χειμερινού 
τουρισμού), 

τουρισμού πόλης, 
τουρισμού γκολφ, 

αθλητικού 
τουρισμού, 

ποδηλατικού 
τουρισμού 

ΝΑΙ. Οι 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 

εισόδημα και 
οι άνεργοι 

ενδέχεται να 
επηρεαστούν 

θετικά, 
καθώς 

τουριστική 
κίνηση 

βελτιώνει 
την τοπική 
οικονομία 

3 1 3 3 3 78 

5 
Μείωση των αφίξεων 

τουριστών 

ΝΑΙ. Οι 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 
εισόδημα 

χωρίς 
κοινωνικά 

δίκτυα 
υποστήριξης 

σε  
περιόδους 
ανεργίας 

3 1 3 3 3 78 

6 
Αύξηση του κινδύνου 

πυρκαγιάς λόγω 
ξηρότερων συνθηκών 

ΌΧΙ 3 3 3 2 3 67 
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αα 
Επίπτωση κλιματικής 

Αλλαγής 
Ευάλωτες 

ομάδες Ν/Ο 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
Πιθανότητα Επείγον Βαθμολογία 

Μέγεθος επίπτωσης 

7 
Μείωση της 

διαθεσιμότητας 
νερού 

ΌΧΙ 3 1 2 3 3 67 

2 

Αύξηση της 
κατανάλωσης 
ενέργειας στα 

συστήματα ψύξης 

ΌΧΙ 2 2 1 3 2 37 

8 

Η μεγαλύτερη 
θερμοκρασία στη 

θάλασσα ωφελεί τον 
κολυμβητικό / 

παράκτιο τουρισμό 
(ευκαιρία). Αύξηση 
της έκτασης και του 

επιπέδου 
συμμετοχής στα 
θαλάσσια σπορ 

ΝΑΙ. Οι 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 

εισόδημα και 
οι άνεργοι 

ενδέχεται να 
επηρεαστούν 

θετικά, 
καθώς 

τουριστική 
κίνηση 

βελτιώνει 
την τοπική 
οικονομία 

3 1 3 2 2 35 

9 

Μειωμένο κόστος 
ενέργειας για τη 
θέρμανση του 

εσωτερικού χώρου το 
χειμώνα (ευκαιρία) 

ΌΧΙ 2 2 3 3 1 26 

10 

Η αυξημένη ζήτηση 
για κλιματισμό 

οδηγεί σε επιπλέον 
κεφαλαιουχικές και 

λειτουργικές 
δαπάνες. 

ΌΧΙ 1 1 3 3 1 19 

11 

Μείωση του 
τουρισμού λόγω της 

αύξησης της 
βακτηριακής 

ανάπτυξης στις 
παράκτιες περιοχές 

ΝΑΙ. Οι 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 
εισόδημα 

χωρίς 
κοινωνικά 

δίκτυα 
υποστήριξης 

σε  
περιόδους 
ανεργίας 

2 2 3 1 2 17 

12 

Η αυξημένη 
συχνότητα των 

ακραίων γεγονότων 
αυξάνει τις 

διαταραχές στις 
μεταφορές και 

μειώνει τις ευκαιρίες 
για μεταφορές 

(κυρίως δια αέρος και 
θαλάσσης) που 
επηρεάζουν τη 

μεταφορά τουριστών 

ΌΧΙ 3 1 3 1 1 9 
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αα 
Επίπτωση κλιματικής 

Αλλαγής 
Ευάλωτες 

ομάδες Ν/Ο 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
Πιθανότητα Επείγον Βαθμολογία 

Μέγεθος επίπτωσης 

13 

Οι θερμότερες 
θερμοκρασίες στη 

θάλασσα αυξάνουν 
μη ιθαγενή θαλάσσια 

είδη - κίνδυνος για 
τους κολυμβητές 

ΝΑΙ (άτομα 
με κακή 
υγεία) 

3 2 1 1 1 7 

14 

Οι θερμότερες 
θερμοκρασίες στη 

θάλασσα αυξάνουν 
την παρουσία φυκών 
επηρεάζοντας τους 

τουρίστες στην 
επιλογή παράκτιων 

προορισμών 

ΝΑΙ (άτομα 
με κακή 
υγεία) 

3 2 1 1 1 7 

15 

Οι πλημμύρες 
οδηγούν σε απώλεια 
/ προσωρινή αστοχία 

των περιουσιακών 
στοιχείων και 

καθυστερήσεις με 
αύξηση των 

κεφαλαιουχικών και 
λειτουργικών 

δαπανών. 

ΌΧΙ 3 1 2 1 1 7 

16 

Αύξηση στους 
κεραυνούς  που 
επηρεάζουν τον 
τουρισμό και το 

προσωπικό 

ΌΧΙ 2 1 2 1 1 6 
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Β. Λίστα ελέγχου αξιολόγησης της κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία 
παράγοντα 
κοινωνικής 
ευπάθειας 

Ερώτημα Γενική Απάντηση 
Απόδειξη 

(γνώμες, εκθέσεις, 
έρευνα) 

Έκταση 
(ιδιαιτερότητες 

συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων, 

εφόσον υπάρχουν) 

Τοποθεσία 
Ποιες περιοχές επηρεάζονται από 
την επίπτωση; Κατανέμεται 
ομοιόμορφα στις περιοχές ή όχι; 

Οι αστικές περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τις εξωαστικές περιοχές.   

Κοινωνική 
στέρηση 

Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με 
κακή υγεία (σωματική ή ψυχική) 
από την επίπτωση; 

na   

Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι 
με λιγότερους οικονομικούς πόρους 
από την επίπτωση; 

Οι ευκαιρίες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή για τον τουρισμό 
ενδεχομένως αυξήσουν τις θέσεις εργασίας με θετικές επιπτώσεις για τους 

ανέργους.  
  

Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι 
που ζουν ή εργάζονται σε κακή 
ποιότητα κατοικιών ή εργασιακών 
χώρων από την επίπτωση; 

na   

Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα που 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις 
δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες από την επίπτωση; 

na   

Αδυναμία 

Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι 
με έλλειψη ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την επίπτωση; 

na   

Πώς θα επηρεαστούν άτομα χωρίς 
κοινωνικά δίκτυα από την 
επίπτωση; 

na   

Πώς θα επηρεαστούν οι χρήστες με 
μικρή πρόσβαση σε συστήματα και 
υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 
υγειονομική περίθαλψη) από την 
επίπτωση; 

Σε περίπτωση μείωσης του εισερχόμενου τουρισμού οι εργαζόμενοι με 
χαμηλό εισόδημα χωρίς κοινωνικά δίκτυα για την υποστήριξη περιόδων 

ανεργίας είναι περισσότερο ευάλωτοι 
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Κατηγορία 
παράγοντα 
κοινωνικής 
ευπάθειας 

Ερώτημα Γενική Απάντηση 
Απόδειξη 

(γνώμες, εκθέσεις, 
έρευνα) 

Έκταση 
(ιδιαιτερότητες 

συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων, 

εφόσον υπάρχουν) 

Άλλοι 
παράγοντες 
κοινωνικής 
ευπάθειας που 
συνδέονται με 
αυτήν την 
επίπτωση 

(οποιεσδήποτε συγκεκριμένες 
κοινωνικές αδυναμίες για αυτές τις 
επιπτώσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στη λίστα 
ελέγχου) 

   



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

      108 

11.3 Παράρτημα 3. Ύδατα κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής 

αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

1 GRBW069220057 Σχινιάς Μαραθώνος 4.600 20 

2 GRBW069230051 Ψάθα Μάνδρας - Ειδυλλίας 2.000 20 

3 GRBW069226120 Λούτσα Βόρεια 1 Σπάτων - Αρτέμιδος 1.800 25 

4 GRBW069225115 Κόκκινα Σαρωνικού 1.300 25 

5 GRBW069216019 Βάρκιζα 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 1.000 30 

6 GRBW069225111 Άγιος Νικόλαος – Λαγονήσι 2 Σαρωνικού 1.100 15 

7 GRBW069220061 Μαραθώνας 1 Μαραθώνος 1.650 20 

8 GRBW069219038 Λεγραινά Ανατολικά Λαυρεωτικής 620 20 

9 GRBW069216023 Βουλιαγμένη 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 800 25 

10 GRBW069221066 Αγία Μαρίνα Χιλίστρα Μαρκοπούλου Μεσογαίας 750 25 

11 GRBW069231071 Κινέτα Μεγαρέων 3.150 15 

12 GRBW069211087 Σελήνια Σαλαμίνας 810 5 

13 GRBW069226122 Λούτσα Βόρεια 2 Σπάτων - Αρτέμιδος 720 25 

14 GRBW069225112 Άγιος Δημήτριος Σαρωνικού 730 30 

15 GRBW069220063 Μαραθώνας 2 Μαραθώνος 1.100 20 

16 GRBW069216018 Απολλώνιες Ακτές Βούλας Βόρεια 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 550 35 

17 GRBW069226121 Λούτσα Νότια Σπάτων - Αρτέμιδος 800 15 

18 GRBW069196025 Αστέρας Γλυφάδας Γλυφάδας 480 20 

19 GRBW069225113 Θυμάρι Σαρωνικού 400 20 

20 GRBW069197029 Άγιος Κοσμάς Ελληνικού - Αργυρούπολη 250 15 

21 GRBW069220055 Ζούμπερι Νότια Μαραθώνος 750 20 

22 GRBW069231070 Αιγειρούσα Μεγαρέων 1.100 10 

23 GRBW069221064 Βραυρώνα Μαρκοπούλου Μεσογαίας 220 10 

24 GRBW069201073 Εδέμ – Φλοίσβος 3 Παλαιού Φαλήρου 500 25 

25 GRBW069219034 Πουνταζέζα Λαυρεωτικής 540 15 
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αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

26 GRBW069211089 Ψιλή Άμμος Σαλαμίνας 980 10 

27 GRBW069224077 Πλαζ Ραφήνας Ραφήνας - Πικερμίου 520 35 

28 GRBW069227124 Άγιοι Απόστολοι Ανατολικά Ωρωπού 1.200 5 

29 GRBW069211101 Άγιος Γεώργιος Σαλαμίνας 480 5 

30 GRBW039209053 Παλαιόπολη Κυθήρων 800 80 

31 GRBW069205075 Βοτσαλάκια Πειραιώς 1.200 20 

32 GRBW069221067 Καλός Γιαλός Μαρκοπούλου Μεσογαίας 340 5 

33 GRBW069208006 Κολώνα Αίγινας 600 5 

34 GRBW069225104 Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού 380 40 

35 GRBW069219041 Λεγραινά Δυτικά Λαυρεωτικής 220 15 

36 GRBW069211081 Κακιά Βίγλα Σαλαμίνας 410 5 

37 GRBW069201076 Εδέμ – Φλοίσβος 1 Παλαιού Φαλήρου 430 25 

38 GRBW069211085 Βασιλικά Σαλαμίνας 450 10 

39 GRBW079227168 Πηγαδάκια Ωρωπού 770 10 

40 GRBW069196026 Γλυφάδα Γλυφάδας 370 40 

41 GRBW069207013 Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου 420 5 

42 GRBW069216017 Απολλώνιες Ακτές Βούλας Νότια 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 500 20 

43 GRBW069205074 Φρεαττύδα Πειραιώς 400 30 

44 GRBW069219039 Λιμάνι Πασσά Λαυρεωτικής 250 20 

45 GRBW069208003 Αγία Μαρίνα Νότια Αίγινας 425 25 

46 GRBW069225116 Μαύρο Λιθάρι Σαρωνικού 400 45 

47 GRBW069211090 Κανάκια Σαλαμίνας 750 5 

48 GRBW069225109 Μαύρο Λιθάρι – Eden Σαρωνικού 540 7 

49 GRBW069211082 Ζέφυρος Σαλαμίνας 800 5 

50 GRBW069221068 Αυλάκι Μαρκοπούλου Μεσογαίας 190 40 

51 GRBW069216024 Καβούρι Βόρεια 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 280 15 

52 GRBW069218031 Λομβάρδα Κρωπίας 300 25 

53 GRBW069208009 Άγιος Βασίλειος Αίγινας 620 15 
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αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

54 GRBW069195016 Ακτή Ήλιου Αλίμου 440 35 

55 GRBW069225117 Σαρωνίδα Νότια Σαρωνικού 225 10 

56 GRBW039209052 Φυρή Άμμος Λιβαδιού Κυθήρων 800 10 

57 GRBW069225119 Σαρωνίδα Βόρεια Σαρωνικού 260 35 

58 GRBW039213106 Ψήφτα Τροιζηνίας - Μεθάνων 500 10 

59 GRBW069219035 Σούνιο Λαυρεωτικής 200 20 

60 GRBW079227170 Ακρωτήρι Ωρωπού 2.300 10 

61 GRBW069211078 Πλαζ Κατάστημα Σαλαμίνας 430 5 

62 GRBW069211099 Κύριζα Σαλαμίνας 360 15 

63 GRBW039209058 Διακόφτι Κυθήρων 250 17 

64 GRBW069221069 Πόρτο Ράφτη – Άγιος Σπυρίδωνας Μαρκοπούλου Μεσογαίας 150 25 

65 GRBW069211092 Περάνι Σαλαμίνας 290 15 

66 GRBW069211103 Αίας Κλαμπ Σαλαμίνας 420 20 

67 GRBW069211079 Χαλιώτη – ΔΕΗ Σαλαμίνας 470 5 

68 GRBW069208008 Παναγίτσα Αίγινας 220 6 

69 GRBW069216021 Αστέρας Βουλιαγμένης 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 240 20 

70 GRBW039209051 Αγία Πελαγία Κυθήρων 530 20 

71 GRBW069208002 Αύρα Αίγινας 170 25 

72 GRBW069225121 Άγιος Νικόλαος – Λαγονήσι 1 Σαρωνικού 330 15 

73 GRBW069220062 Ζούμπερι Μαραθώνος 200 20 

74 GRBW069227122 Άγιοι Απόστολοι Δυτικά Ωρωπού 540 10 

75 GRBW069220056 Δικαστικά Σχινιά Μαραθώνος - - 

76 GRBW069225105 Κιτέζα Σαρωνικού 250 30 

77 GRBW069207011 Σκάλα Αγκιστρίου 315 20 

78 GRBW039210092 Πλαζ Πλάκας Πόρου 185 15 

79 GRBW069231072 Πέραμα Μεγαρέων 450 7 

80 GRBW069221063 Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας 180 5 

81 GRBW069211088 Κατσούλι Σαλαμίνας 430 5 

82 GRBW069230052 Πόρτο Γερμενό Άγιος Νικόλαος Μάνδρας - Ειδυλλίας 200 15 
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αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

83 GRBW069224076 Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας - Πικερμίου 300 10 

84 GRBW069219040 Πόρτο Εννιά Νότια Λαυρεωτικής 80 35 

85 GRBW069219033 Κακή Θάλασσα Λαυρεωτικής 200 30 

86 GRBW039209061 Πλατιά Άμμος Κυθήρων 320 35 

87 GRBW069216022 Καβούρι Νότια 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 150 15 

88 GRBW079227169 Χαλκούτσι Ωρωπού 420 5 

89 GRBW039209054 Λαγκάδα Κυθήρων 300 24 

90 GRBW039209057 Φυρή Άμμος Ποταμού Κυθήρων 275 12 

91 GRBW069219036 Δασκαλειό Βόρεια Λαυρεωτικής 120 20 

92 GRBW039209059 Καψάλι Κυθήρων 350 20 

93 GRBW039210095 Αλυκή Πόρου 190 5 

94 GRBW069229027 Ελευσίνα Ανατολικά Ελευσίνας 100 5 

95 GRBW069220060 Νέα Μάκρη – Κάρλα Μαραθώνος 380 5 

96 GRBW039210094 Πόρος Πόρου 170 10 

97 GRBW069201077 Εδέμ – Φλοίσβος 2 Παλαιού Φαλήρου 110 25 

98 GRBW069227125 Μαρκόπουλο Ωρωπού 400 5 

99 GRBW069207012 Δραγονέρα Αγκιστρίου 200 30 

100 GRBW069220059 Άγιος Ανδρέας Μαραθώνος 180 20 

101 GRBW069195015 Άλιμος Αλίμου 220 25 

102 GRBW069218030 Αγία Μαρίνα Κρωπίας 160 15 

103 GRBW039213105 Καλλονή Τροιζηνίας - Μεθάνων 430 10 

104 GRBW069208001 Δυτική Ακτή Σουβάλλας Αίγινας 70 7 

105 GRBW069211097 Άγιος Νικόλαος Ανατολικά Σαλαμίνας 430 2 

106 GRBW069211086 Γυάλα Σαλαμίνας 280 10 

107 GRBW069211096 Δημητράνι Σαλαμίνας 150 20 

108 GRBW069208005 Ανατολική Ακτή Σουβάλλας Αίγινας 30 25 

109 GRBW069225106 Ανάβυσσος Σαρωνικού 80 7 

110 GRBW069230049 Πόρτο Γερμενό Μάνδρας - Ειδυλλίας 130 15 

111 GRBW039210097 Ασκέλη Πόρου 310 10 
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αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

112 GRBW069225108 Παλιά Φώκαια Σαρωνικού 135 10 

113 GRBW069207010 Χαλικιάδα Αγκιστρίου 130 10 

114 GRBW039212103 Άγιοι Ανάργυροι Σπετσών 300 12 

115 GRBW069211094 Κολώνες Σαλαμίνας 140 15 

116 GRBW069227123 Γυμνάσιο – Άμμος Ωρωπού 170 5 

117 GRBW069225118 Λαγονήσι – Grand Beach Σαρωνικού 250 25 

118 GRBW069211083 Άγιος Νικόλαος Δυτικά Σαλαμίνας 150 3 

119 GRBW069211093 Πλαζ Τουρκολίμανο Σαλαμίνας 200 5 

120 GRBW039209055 Αβλέμονας Κυθήρων - - 

121 GRBW069225107 Ναυτικός Όμιλος Αναβύσσου Σαρωνικού 100 15 

122 GRBW069230050 Αλεποχώρι Ανατολικά Μάνδρας - Ειδυλλίας 250 3 

123 GRBW069211084 Σατέρλι Σαλαμίνας 170 5 

124 GRBW039212098 Αναργύριος Σχολή Σπετσών 250 10 

125 GRBW069225114 Ακρογιάλι Σαρωνικού 90 5 

126 GRBW069219032 Πόρτο Εννιά Βόρεια Λαυρεωτικής 80 20 

127 GRBW039214008 Μανδράκι Ύδρας 200 20 

128 GRBW039212104 Ζωγιεριά Σπετσών 90 15 

129 GRBW069230053 Προσήλι Μάνδρας - Ειδυλλίας 130 5 

130 GRBW069221065 Αγριλιόνας – Χαμολιά Μαρκοπούλου Μεσογαίας 75 5 

131 GRBW069220058 Μάτι Μαραθώνος 85 10 

132 GRBW069211098 Άγιος Νικόλαος – Μπατσί Σαλαμίνας 190 7 

133 GRBW039210093 Νεώριο Πόρου 230 10 

134 GRBW069208007 Πέρδικα Αίγινας 130 8 

135 GRBW069219037 Δασκαλειό Νότια Λαυρεωτικής 55 15 

136 GRBW069211080 Μπλε Λιμανάκι Σαλαμίνας 80 5 

137 GRBW069229028 Ελευσίνα Δυτικά Ελευσίνας - - 

138 GRBW069225110 Λαγονήσι – Mediterraneo 1 Σαρωνικού 150 15 

139 GRBW069230054 Αλεποχώρι Δυτικά Μάνδρας - Ειδυλλίας 80 8 

140 GRBW069207014 Απόνησος Αγκιστρίου - - 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

      113 

αα 
Κωδικός 

Ταυτότητας Ακτή Δήμος Μέσο μήκος Μέσο πλάτος 

141 GRBW069216020 Λίμνη Βουλιαγμένης 
Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης - - 

142 GRBW039212101 Αγία Μαρίνα Σπετσών 110 15 

143 GRBW039210096 Μικρό Νεώριο Πόρου 190 10 

144 GRBW039212099 Αγία Παρασκευή Σπετσών 150 12 

145 GRBW069208004 Αγία Μαρίνα Βόρεια Αίγινας - - 

146 GRBW039212102 Λιγονέρι Σπετσών 90 5 

147 GRBW069225120 Λαγονήσι – Mediterraneo 2 Σαρωνικού 100 15 

148 GRBW039209056 Χαλκός Κυθήρων 70 100 

149 GRBW039212100 Άγιος Μάμας Σπετσών 110 10 

150 GRBW039209060 Λορέντζο Κυθήρων 50 18 

151 GRBW069211102 Περιστέρια Σαλαμίνας 80 10 

152 GRBW069211095 Ντουλάπι Σαλαμίνας 70 10 

153 GRBW039214004 Βλυχός Ύδρας 70 30 

154 GRBW069211100 ΝΑΤΟ Σαλαμίνας 50 5 

155 GRBW039210091 Λιμανάκι Αγάπης Πόρου 70 10 

156 GRBW039214005 Αυλάκι Ύδρας 70 5 

157 GRBW039214007 Σπηλιά Ύδρας - - 

158 GRBW039214006 Μικρό Καμίνι – Καμίνια Ύδρας - - 
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11.4 Παράρτημα 4. Σκορ δείκτη TCI σε επίπεδο Δήμων 

ΔΗΜΟΣ-ΟΙ 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

% 
Διανυκτερεύσεων 

Περιφέρειας 

Περίοδος Αναφοράς 2040, RCP 4.5 2040, RCP 8.5 2090, RCP 4.5 2090, RCP 8.5 
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ΔΗΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
ΒΥΡΩΝΟΣ 5.743.357 63,12% 59 79 97 81 61 82 96 81 61 83 96 82 60 83 96 83 65 91 88 85 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 0,00% 58 78 97 80 60 80 97 80 60 81 97 82 59 81 97 82 64 92 88 84 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ 0 0,00% 60 79 98 81 62 83 96 82 62 83 96 83 60 83 96 84 66 90 89 85 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0 0,00% 59 78 97 80 61 81 96 80 61 82 96 82 59 82 96 83 65 91 88 85 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 0 0,00% 59 79 97 81 61 82 96 81 61 83 96 82 60 83 96 83 65 90 88 85 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0 0,00% 59 78 97 80 61 81 96 81 61 82 96 82 59 82 96 83 65 91 88 85 

ΔΗΜΟΙ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ,ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 179.545 1,97% 55 75 96 77 58 78 96 78 59 79 96 79 57 80 96 80 62 94 86 83 

ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 51.481 0,57% 56 76 97 78 59 79 96 79 59 80 96 80 58 80 96 81 63 93 86 83 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0 0,00% 56 75 97 78 58 78 96 78 59 79 96 80 57 80 96 81 62 93 86 83 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 19.406 0,21% 56 76 97 79 59 79 97 79 59 80 97 80 58 80 97 81 62 93 87 83 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0 0,00% 57 77 97 79 60 80 97 79 60 81 97 81 58 81 97 82 64 92 87 84 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0 0,00% 58 77 97 79 60 80 96 80 60 81 97 81 59 81 97 82 64 92 87 84 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 
ΨΥΧΙΚΟΥ 0 0,00% 58 77 97 79 60 80 97 80 60 81 97 81 59 81 97 82 64 92 87 84 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0,00% 59 79 97 80 61 82 97 81 61 82 97 82 60 83 96 83 65 91 88 85 
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ΔΗΜΟΣ-ΟΙ 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

% 
Διανυκτερεύσεων 

Περιφέρειας 

Περίοδος Αναφοράς 2040, RCP 4.5 2040, RCP 8.5 2090, RCP 4.5 2090, RCP 8.5 
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0 0,00% 61 79 97 81 62 83 96 82 62 83 96 83 61 83 96 84 66 90 89 85 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 0 0,00% 58 77 97 79 60 80 97 80 60 81 97 82 59 81 97 82 64 92 87 84 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0,00% 60 79 97 81 62 83 96 82 62 83 96 83 61 83 96 84 65 90 89 85 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 0 0,00% 58 78 97 79 61 81 97 80 60 82 97 82 59 82 97 82 64 92 88 84 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 0 0,00% 58 78 97 79 61 81 97 80 60 82 97 81 59 82 97 82 64 92 88 84 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 17.842 0,20% 60 79 97 81 62 82 96 81 62 83 96 83 60 83 96 83 65 90 88 85 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 79.131 0,87% 61 80 97 82 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 89 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0,00% 60 80 97 82 62 83 96 82 62 83 96 83 61 84 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 344.052 3,78% 60 78 97 81 61 82 96 82 61 82 96 83 60 83 96 84 65 90 88 86 

ΔΗΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 75.752 0,83% 60 79 97 81 62 82 96 82 62 83 96 83 60 83 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΤΑΥΡΟΥ 26.668 0,29% 61 80 97 82 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 227.543 2,50% 61 80 97 82 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 89 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 32.782 0,36% 52 71 95 75 56 75 95 75 56 76 96 76 54 77 96 77 59 95 84 81 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 
ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 387.119 4,25% 60 78 97 81 61 81 96 82 62 82 96 83 60 82 96 84 65 90 88 86 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13.136 0,14% 53 72 95 75 56 76 95 76 57 77 96 76 55 77 96 78 60 94 84 81 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 0 0,00% 58 77 97 79 59 80 96 80 60 81 96 81 58 81 96 82 64 91 87 85 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 106.757 1,17% 57 76 96 79 59 79 96 81 60 80 96 82 58 80 96 83 64 92 86 85 
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ΔΗΜΟΣ-ΟΙ 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

% 
Διανυκτερεύσεων 

Περιφέρειας 

Περίοδος Αναφοράς 2040, RCP 4.5 2040, RCP 8.5 2090, RCP 4.5 2090, RCP 8.5 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 313.359 3,44% 57 77 96 79 60 80 96 80 60 81 96 81 58 81 96 82 63 94 87 85 

ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 317.352 3,49% 58 77 96 79 60 80 96 80 61 81 96 82 58 81 96 82 64 92 87 85 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 0,00% 56 75 96 78 59 79 96 79 59 80 96 80 57 80 96 81 63 93 86 83 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 43.359 0,48% 58 77 96 79 60 80 96 81 61 81 96 82 59 81 96 82 64 93 87 85 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 117.962 1,30% 57 76 97 79 59 79 96 80 60 80 96 82 58 80 96 82 63 91 86 85 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 55.097 0,61% 55 74 96 77 58 78 96 77 58 79 96 79 56 79 96 80 61 95 86 83 

ΔΗΜΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 50.738 0,56% 54 73 96 76 57 77 96 76 57 78 96 78 56 78 96 79 60 94 85 81 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 102.238 1,12% 54 74 96 76 57 77 96 76 57 78 96 78 56 78 96 79 61 93 85 82 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 0 0,00% 55 74 96 77 58 77 96 77 58 78 96 78 56 79 96 79 61 94 85 82 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 447.415 4,92% 61 80 97 82 63 83 96 82 63 84 96 84 61 84 96 84 66 89 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0 0,00% 61 80 97 82 62 83 96 82 63 84 96 84 61 84 96 84 66 89 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 0,00% 61 80 97 82 62 83 96 82 62 83 96 83 61 84 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 5.431 0,06% 61 80 97 82 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 0,00% 61 80 97 82 62 83 96 82 63 83 96 83 61 84 96 84 66 89 89 86 

ΔΗΜΟΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 8.287 0,09% 61 79 97 81 63 82 96 82 63 83 96 84 62 83 96 84 66 90 89 86 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 47.271 0,52% 54 74 97 77 58 77 96 78 59 80 97 80 63 87 92 84 63 92 87 84 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 101.424 1,11% 61 79 97 82 63 82 96 82 63 83 96 84 62 83 96 84 67 90 89 87 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 40.575 0,45% 51 71 96 75 55 75 96 77 55 77 96 80 53 76 96 79 62 93 86 84 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 83.885 0,92% 60 79 97 81 63 82 96 83 63 83 96 84 61 83 96 84 66 92 89 87 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 53.333 0,59% 58 77 97 80 62 81 96 81 62 82 96 83 60 83 96 83 67 90 90 86 
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ΔΗΜΟΣ-ΟΙ 
Διανυκτερεύσεις 

Σύνολο 

% 
Διανυκτερεύσεων 

Περιφέρειας 

Περίοδος Αναφοράς 2040, RCP 4.5 2040, RCP 8.5 2090, RCP 4.5 2090, RCP 8.5 
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ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 6.258 0,07% 60 79 97 81 63 82 96 83 63 83 96 84 61 83 96 84 66 92 89 87 

11.5 Παράρτημα 5. Επισκέπτες Αρχαιολογικών Χώρων στην Περιφέρεια Αττικής (ΕΛΣΤΑΤ) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Νομός Αττικής 1.643.802 2.118.965 2.318.243 2.772.044 3.618.412 4.145.093 3.960.512 4.910.124 5.611.977 

Ακρόπολη 993.496 1.317.572 1.374.365 1.390.056 1.563.434 2.043.868 1.807.580 2.766.218 3.150.604 

Αμφιαράειο 1.445 5.109 3.743 6.298 3.553 12.284 20.173 16.379 13.754 

Αρχ. Χώρος Λυκείου Αριστοτέλη 
      

24.477 43.156 66.377 

Αρχαία Αγορά 59.045 113.630 110.625 259.561 399.106 415.766 412.997 549.492 642.640 

Βιβλιοθήκη Αδριανού 14.400 27.100 22.350 39.635 79.456 71.081 95.004 151.463 211.969 

Βραυρώνα, Ιερό Αρτέμιδος 10.879 6.783 7.502 4.539 10.909 35.975 61.063 43.830 31.673 

Ελευσίνα  5.437 6.087 21.727 28.281 41.278 43.000 37.744 37.663 40.458 

Θέατρο Διονύσου 248.765 272.142 297.867 360.482 448.351 440.715 587.376 145.354 0 

Κάστρο Κυθήρων 
       

1.303 964 

Κεραμεικός 6.554 5.582 43.378 68.312 86.435 53.347 100.959 107.999 119.790 

Τύμβος Μαραθώνα 3.727 6.333 6.933 6.548 12.985 14.132 9.195 10.208 8.447 

Ναός Απόλλωνος Αιγίνης 5.967 6.121 6.543 8.715 9.816 12.697 14.970 17.247 24.587 

Ναός Αφαίας Αιγίνης 44.599 52.381 41.520 41.532 60.637 60.825 59.101 70.646 83.518 

Ολυμπιείο 113.015 122.196 214.361 338.036 622.599 653.236 418.681 477.456 586.813 

Ραμνούντα 3.837 5.116 6.932 8.626 7.998 8.241 8.011 9.268 8.447 

Ρωμαϊκή Αγορά 10.651 16.173 19.924 36.053 68.586 43.641 76.542 191.055 303.557 

Σούνιο 121.985 156.640 140.473 175.370 203.269 236.285 222.800 259.709 306.665 

Σπήλαιο Κουτούκι -Παιανία  
      

3.839 11.678 11.714 
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11.6 Παράρτημα 6. Δείκτης TCI στην περιοχή αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής 

 Περίοδος Αναφοράς 2040, RCP 4.5 2090, RCP 4.5 2040, RCP 8.5 2090, RCP 8.5 
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Ακρόπολη 60 80 98 81 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Αμφιαράειο 58 78 97 79 61 81 96 80 61 81 97 81 59 82 97 82 63 94 87 85 

Αρχ. Χώρος Λυκείου 
Αριστοτέλη 60 79 98 81 62 82 96 81 61 83 96 83 60 83 96 84 65 90 89 85 

Αρχαία Αγορά 60 80 98 81 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Βιβλιοθήκη Αδριανού 60 80 98 81 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Βραυρώνα, Ιερό Αρτέμιδος 59 78 96 80 61 81 96 82 62 82 96 83 60 82 96 83 65 93 88 86 

Ελευσίνα 59 78 97 79 61 80 96 79 60 81 96 82 60 82 96 82 64 91 87 84 

Θέατρο Διονύσου 60 80 98 81 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Κάστρο Κυθήρων 51 71 96 75 55 75 96 77 55 77 96 80 53 76 96 79 62 93 86 84 

Κεραμεικός 60 80 98 81 62 83 96 82 61 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Τύμβος Μαραθώνα 58 77 96 79 60 80 96 80 60 81 96 81 58 81 96 82 63 94 87 85 

Ναός Απόλλωνος Αιγίνης 61 79 97 82 63 82 96 82 63 83 96 84 62 83 96 84 67 90 89 87 

Ναός Αφαίας Αιγίνης 61 79 97 81 62 82 96 82 63 83 96 83 61 83 96 84 67 90 88 87 

Ολυμπιείο 60 80 98 81 62 83 96 82 61 83 96 83 60 84 96 84 65 90 89 85 

Ραμνούντα 59 78 97 80 61 81 96 81 61 82 96 82 59 82 96 83 64 93 88 85 

Ρωμαϊκή Αγορά 60 80 98 81 62 83 96 82 62 84 96 83 61 84 96 84 66 90 89 85 

Σούνιο 58 76 96 80 60 79 96 82 61 80 96 83 59 80 96 83 64 92 86 86 

Σπήλαιο Κουτούκι -Παιανία 58 77 97 79 60 80 96 80 60 81 96 81 58 81 96 82 64 92 87 84 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση για τον Ενεργειακό Τομέα είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν 

από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής 

Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον ενεργειακό 

τομέα (κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

στον τομέα της ενέργειας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΠΣΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια 

επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους 

καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με μικρές προσαρμογές και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την 

ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας του τομέα, την 

χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων [1, 2]. Απαιτήθηκε η 

διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές για τη συλλογή δεδομένων και την υποστήριξη της ανάλυσης. 

Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για την οικονομία της χώρας και αναμένεται να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην βιώσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη. Η άμεση συνεισφορά του ενεργειακού 

τομέα της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη διαμορφώθηκε το 2012 σε περίπου 6,0% σε όρους 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ή σε 93.630 ανθρώπους που απασχολήθηκαν άμεσα στην χώρα (και 

πολλούς περισσότερους έμμεσα, μέχρι 150.000), βάσει δεδομένων του Ινστιτούτου Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Ωστόσο, η συνολική συνεισφορά και κυρίως η δυναμική του είναι 

σημαντικά υψηλότερες [3]. 

Το Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα χωρίζεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και το 

νησιωτικό σύστημα της Κρήτης, της Ρόδου και των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) των νήσων [4]. 

Το νησιωτικό σύστημα αφορά σε ένα μεγάλο αριθμό νησιών κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. 

Περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα βασισμένα σε πετρελαϊκές μονάδες με κύρια καύσιμα Μαζούτ 3500 και 

Ντίζελ. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες είναι κυρίως αεριοστρόβιλοι, ΜΕΚ και ατμοστρόβιλοι ενώ 

υπάρχουν και μερικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου. 

Το διασυνδεδεμένο σύστημα τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια την ηπειρωτική χώρα και τα 

διασυνδεδεμένα νησιά, ενώ ταυτόχρονα διασυνδέεται και με τα ηλεκτρικά συστήματα όλων των γειτονικών 

χωρών. Επιπρόσθετα, μεγάλος αριθμός σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί στο βόρειο 
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τμήμα της χώρας (κυρίως λιγνιτικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί) μακριά από το μεγαλύτερο κέντρο 

κατανάλωσης ενέργειας (κυρίως στην περιφέρεια Αττικής). Σταδιακά ωστόσο, σημαντικός αριθμός από 

σταθμούς φυσικού αερίου έχει αναπτυχθεί και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, οδηγώντας σε πιο ομοιόμορφη 

κατανομή των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (2018) ανέρχεται 

στα 17.318,7 MW για το διασυνδεδεμένο σύστημα και στα 2.269,3 MW για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά [5].  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του εγχώριου ενεργειακού συστήματος, ειδικά σε σύγκριση με ενεργειακά 

συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αποτελεί η σχετικά περιορισμένη ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης 

καθώς και της έλλειψης των σχετικών υποδομών. Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καλύψουν τις θερμικές ανάγκες 

αστικών περιοχών με υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Μεγαλόπολη). 

Αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στους 

διάφορους τομείς ενεργειακών δραστηριοτήτων, καθώς και στους τελικούς τομείς κατανάλωσης [5].  

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται από μία σχετική απομόνωση σε σχέση με τα ενεργειακά 

συστήματα των κρατών-μελών της ΕΕ, μεγάλο αριθμό αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων, υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ενέργειας έως την έναρξη της οικονομικής κρίσης, και υψηλή εξάρτηση από 

εισαγωγές συμβατικών καυσίμων. Ο λιγνίτης αποτελεί ουσιαστικά το κύριο εγχώρια παραγόμενο ορυκτό 

καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρισμού [6]. 

Η κάλυψη των αναγκών για την εγχώρια κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνεται κυρίως με εισαγωγές 

υποδηλώνοντας την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση. Σε ότι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εισάγονται 

σχεδόν στο σύνολο τους από το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ζήτημα που συνδέεται με αυτή την εξάρτηση από 

τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι η ενεργειακή ασφάλεια.  
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1.2 Επισκόπηση του ενεργειακού τομέα  

1.2.1 Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση 

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση (Gross Inland Energy Consumption), είναι η συνολική 

ενεργειακή ζήτηση μιας χώρας ή μιας περιοχής. Αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που είναι 

απαραίτητη για την ικανοποίηση της εσωτερικής κατανάλωσης της υπό εξέταση γεωγραφικής ενότητας. 

Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας καλύπτει: 

• κατανάλωση από τον ίδιο τον ενεργειακό τομέα · 

• απώλειες διανομής και μετασχηματισμού · 

• τελική κατανάλωση ενέργειας από τους τελικούς χρήστες · 

• «στατιστικές διαφορές» (που δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στα στοιχεία για την κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας και την τελική κατανάλωση ενέργειας). 

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση δεν περιλαμβάνει την ενέργεια (καύσιμο πετρέλαιο) που παρέχεται 

σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς καυσίμων. Υπολογίζεται ως εξής: 

Εγχώρια παραγωγή (ή Πρωτογενής παραγωγή) + Καθαρές Εισαγωγές (δηλ. Εισαγωγές – Εξαγωγές) − Καύσιμα 

διεθνούς ναυσιπλοΐας + Αυξομειώσεις αποθεμάτων. 

Η διαφορά μεταξύ της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας και της ακαθάριστης (ενεργειακής) 

κατανάλωσης είναι ότι στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση περιλαμβάνεται η παραγωγή 

μετασχηματισμού (ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα που παράγεται από άλλες πηγές ενέργειας). Ως εκ 

τούτου, η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας είναι μια κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος και δεν 

αντικατοπτρίζει τη ζήτηση για πρωτογενή ενέργεια. 

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την 

ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας. Ο λόγος μεταξύ καθαρών εισαγωγών και ακαθάριστης 

εσωτερικής κατανάλωσης δείχνει την ικανότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής να καλύψει όλες τις ενεργειακές 

της ανάγκες. Δείχνει το βαθμό στον οποίο μια χώρα ή μια περιοχή εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας. 

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε κατά το 2018 σε 23,65 Mtoe (εκατ. 

τόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Από το 2008 παρουσίασε συνεχή μείωση με τάσης σταθεροποίησης τα 

τελευταία χρόνια. Η μείωση από το 2008 έως και το 2016 ανήλθε τελικά σε 24,9% ενώ ο μέσος όρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσής (EU-28) περιορίσθηκε στο 9,11%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις οικονομικές 

συνθήκες που διέρχεται η χώρα και στην σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το επίπεδο της Ακαθάριστης Εγχώριας Ενεργειακής Κατανάλωσης 

μειώθηκε περίπου στα επίπεδα του 1990 (22,19 Mtoe). 
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Διάγραμμα 1-1 Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση ανά τύπο καυσίμου Πηγή: Eurostat - Simplified 
energy balances - annual data  

Τα πετρελαιοειδή προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή για το 2018 με ποσοστό 

συμμετοχής 47,6% στην ακαθάριστη εγχώρια ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Τα στερεά καύσιμα 

παραμένουν στην δεύτερη θέση με ποσοστό συμμετοχής 19,3% χρησιμοποιούμενα κυρίως στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ποσοστό συμμετοχής των στερεών καυσίμων σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 

έχει μειωθεί περίπου στο μισό (~ 43%) λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών του Ευρωπαϊκού θεσμικού 

πλαισίου. Η μείωση της χρήσης τους απορροφήθηκε από την αύξηση χρήσης φυσικού αερίου και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η κάλυψη των αναγκών για την εγχώρια κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνεται κυρίως με εισαγωγές 

υποδηλώνοντας την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας είναι υψηλή κυρίως 

λόγω της εισαγωγής σχεδόν του συνόλου της πρωτογενούς κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας [5]. Ο 

δείκτης ενεργειακής εξάρτησης κινείται ιστορικά κοντά στο 70%. Με 70,46 % για το έτος 2018, η χώρα 

βρίσκεται υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο ΕΕ (55,7%). Ο μέσος όρος του δείκτη μεταξύ των 

19 κρατών-μελών της Ευρωζώνης είναι 63,3% και η Ελλάδα τοποθετείται μαζί με την Πορτογαλία στις θέσεις 

12 και 13. Η αύξηση του δείκτη τα τελευταία έτη σχετίζεται άμεσα με την αντίστοιχη απότομη μείωση της 

χρήσης εγχώριου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης, η μείωση του δείκτη κατά τα προηγούμενα έτη 

σχετίζεται και με την οικονομική ύφεση.  
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Σε ότι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εισάγονται σχεδόν στο σύνολό τους από το εξωτερικό. Το 

μεγαλύτερο ζήτημα που συνδέεται με αυτή την εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Παρόλο που πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει διεθνείς εμπορικούς δεσμούς, 

η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να διαταράξει τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταβάλλοντας τις 

ενεργειακές απαιτήσεις και, κατά συνέπεια, να επηρεάσει πόση ενέργεια είναι διαθέσιμη στο εμπόριο. 

Επιπλέον, η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές εντάσεις που δεν σχετίζονται με την 

ενέργεια μεταξύ χωρών, οι οποίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να μεταδοθούν στον ενεργειακό τομέα. 

 

Διάγραμμα 1-2 Δείκτης ενεργειακής εξάρτησης κατά την περίοδο 2000-2018 (%). πηγή: t2020_34.tsv, EUROSTAT 

Η υφιστάμενη εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου είναι αμελητέα (0,16 εκατ. τόνοι- αύξηση της τάξεως 

του 71% σε σχέση με το έτος 2006), ενώ η χώρα εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου 

(καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου ανέρχονται σε 28,2 εκατ. τόνους). Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη 

χαμηλή παραγωγή αργού πετρελαίου, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από εξαγωγικό προσανατολισμό στα 

πετρελαιοειδή, χάρη στην ισχυρή ικανότητα διύλισης. 

1.2.2 Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση 

Η Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση είναι η ποσότητα ενέργειας που παραδίδεται για ενεργειακούς σκοπούς 

στους τομείς τελικής χρήσης (βιομηχανία, μεταφορές, νοικοκυριά, υπηρεσίες, γεωργία, δασοκομία και 

αλιεία), συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον 

ενεργειακό κλάδο και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη 

διανομή και τη μεταφορά. Δεν περιλαμβάνει τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για μη 

ενεργειακούς σκοπούς (π.χ. πετρελαϊκά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών) [5] 

Η Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση μπορεί να παρουσιαστεί σε σχετικούς ή απόλυτους όρους. Το ποσοστό 

συμμετοχής ενός συγκεκριμένου τομέα μετριέται ως ο λόγος της τελικής κατανάλωσης ενέργειας αυτού του 
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τομέα προς τη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας που υπολογίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος. Είναι 

ένας δείκτης που υπογραμμίζει τις τομεακές ανάγκες μιας χώρας σε όσον αφορά την τελική ζήτηση ενέργειας 

Η Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση είναι δείκτης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των 

μεταβολών στους διάφορους τομείς τελικής χρήσης ενέργειας. Ο δείκτης δείχνει έμμεσα την πρόοδο (ή την 

υστέρηση) των δράσεων που εφαρμόζονται για τη μείωση των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

παραγωγής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας. Οι τομείς ενεργειακής κατανάλωσης που συμπεριλαμβάνονται για την εκτίμηση των ενεργειακών 

μεγεθών συμπεριλαμβάνουν: 

• Οικιακός τομέας  

• Αγροτικός τομέας 

• Βιομηχανικός τομέας 

• Τομέας μεταφορών (οδικές, αερομεταφορές κλπ.) 

• Τομέας Υπηρεσιών και Δημόσιας Διοίκησης 

• Άλλοι τομείς 

 

Διάγραμμα 1-3 Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα (ktoe1) ανά τύπο καυσίμου Πηγή: Eurostat - Simplified 
energy balances - annual data 

 

1 Κιλοτόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. Ένας ktoe. ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλύεται από την καύση ενός κιλοτόνου αργού 

πετρελαίου και είναι περίπου ίσος με 42.000 GJ. Καθώς όμως το αργό πετρέλαιο δεν έχει πάντα την ίδια σύνθεση, η τιμή αυτή ορίζεται 

βάσει σύμβασης. Συγκεκριμένα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) και o Ο.Ο.Σ.Α. ορίζουν τον ktoe. ίσο με 41868 GJ ή 11630 MWh 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1
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Πίνακας 1-1 Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα (ktoe) 
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2018 15.187 282 8.088 800 1.682 29 52 4.254 

2017 16.054 196 8.329 1.180 1.658 0 51 4.641 

2016 15.879 199 8.616 1.048 1.350 28 51 4.588 

2015 15.741 224 8.567 969 1.499 65 50 4.367 

2014 14.804 232 8.032 835 1.399 0 50 4.256 

2013 14.668 212 7.929 908 1.383 0 42 4.195 

2012 16.369 227 9.112 971 1.541 0 45 4.473 

2011 18.157 217 10.925 1.083 1.426 0 54 4.453 

2010 18.340 302 11.428 782 1.216 0 46 4.567 

2009 19.712 172 12.802 824 1.161 0 49 4.704 

2008 20.401 396 13.056 811 1.224 0 44 4.871 

2007 21.098 534 13.752 708 1.318 0 41 4.745 

2006 20.660 401 13.841 688 1.158 0 56 4.516 

2005 20.225 443 13.634 586 1.136 0 49 4.377 

2004 19.707 559 13.259 462 1.106 0 43 4.277 

2003 19.954 603 13.656 387 1.081 0 46 4.181 

2002 18.936 697 12.743 348 1.113 0 28 4.007 

2001 18.579 893 12.410 318 1.101 0 28 3.830 

2000 17.914 878 11.937 257 1.104 0 28 3.710 

Πηγή: Eurostat - Simplified energy balances - annual data  

Η τελική κατανάλωση ενέργειας παρουσίασε μείωση την περίοδο 2006-2016 της τάξεως του 23% κυρίως 

λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο ήδη παρατηρείται ανάσχεση του φαινομένου με 

αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το έτος 2018 σε ποσοστό 9% συγκριτικά με το 

έτος 2012. 

Η χρήση στερεών καυσίμων και πετρελαϊκών προϊόντων μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2006-2016 

σε ποσοστά 56% και 32% αντίστοιχα, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει παραμείνει σταθερή. 

Αντίθετα, τα μερίδια τόσο του φυσικού αερίου, όσο και των ΑΠΕ για θέρμανση αυξήθηκαν σημαντικά σε 

ποσοστό 52% και 16% αντίστοιχα. 

Η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την περίοδο 2006-2018 δύναται να αποδοθεί σε 

διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενης και της υλοποίησης μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης.  

Ο τομέας των μεταφορών καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια, αντιπροσωπεύοντας το 39% της 

συνολικής τελικής κατανάλωσης, ακολουθούμενος από τον οικιστικό τομέα (26%), τη βιομηχανία (18%) και 

το εμπόριο (14%). Η τελική κατανάλωση ενέργειας όλων των τομέων μειώθηκε κατά παρόμοιο τρόπο την 

τελευταία δεκαετία, ενώ ο τομέας της βιομηχανίας παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 29% από το 

υψηλότερο σημείο της το 2007. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της 

ενέργειας στην συνολική τελική κατανάλωση, κυρίως λόγω της κυριαρχίας του στις μεταφορές και των 
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μεγάλων μεριδίων του στους τομείς της βιομηχανίας και των οικιστικών κτιρίων. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι 

η δεύτερη υψηλότερη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα, ειδικά στον εμπορικό τομέα. 

 

Διάγραμμα 1-4 Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση (2018) κατά τομέα 

Στον οικιακό τομέα η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης και η βιομάζα διατηρούν τα υψηλότερα 

μερίδια στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Η χρήση του πετρελαίου θέρμανσης περιορίστηκε σημαντικά 

(μείωση 59% κατά την περίοδο 2006-2016), ενώ ενισχύθηκε η διείσδυση τόσο του φυσικού αερίου, όσο και 

της ηλεκτρικής ενέργειας (αύξηση 139% και 13% αντίστοιχα). Ωστόσο, μετά τα ιστορικά χαμηλά που 

παρατηρήθηκαν το έτος 2013 για την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης στον οικιακό τομέα, 

παρατηρείται μια σχετική αύξηση της κατανάλωσης του μέχρι το έτος 2016 (αύξηση 28% κατά την περίοδο 

2013-2016). 

1.2.3 Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα  

1.2.3.1 Γενικά 

Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα έχει την ιδιομορφία ότι αποτελείται από το διασυνδεδεμένο σύστημα και τα 

αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών (Μη-Διασυνδεδεμέναα Νησιά - ΜΔΝ), τα οποία βρίσκονται σε 

σχετικά μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική χώρα. Το διασυνδεδεμένο σύστημα τροφοδοτεί με ηλεκτρική 

ενέργεια την ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά, ενώ ταυτόχρονα διασυνδέεται και με τα 

ηλεκτρικά συστήματα όλων των γειτονικών χωρών. Επιπρόσθετα, μεγάλος αριθμός σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί στο βόρειο τμήμα της χώρας (κυρίως λιγνιτικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί) 

μακριά από το μεγαλύτερο κέντρο κατανάλωσης ενέργειας (περιφέρεια Αττικής). Σταδιακά ωστόσο, 

σημαντικός αριθμός από σταθμούς φυσικού αερίου έχει αναπτυχθεί και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, 

οδηγώντας σε πιο ομοιόμορφη κατανομή των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, προωθούνται νέες διασυνδέσεις νησιών της χώρας τα οποία λειτουργούν σήμερα ως αυτόνομα 

ηλεκτρικά συστήματα, βασιζόμενα κυρίως σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο πετρέλαιο. Με την 

πρόσφατη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων διασυνδέθηκαν τα ηλεκτρικά 
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συστήματα της Πάρου (συμπεριλαμβάνει τις νήσους Νάξο, Αντίπαρο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, κ.α.), της Σύρου 

και της Μυκόνου. Εντός της περιόδου 2020-2030, θα έχουν διασυνδεθεί σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου, 

ξεκινώντας από τη διασύνδεση της Κρήτης.  

Η συνολική καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (12/2019) για το διασυνδεδεμένο σύστημα σε συμβατικές μονάδες 

ανέρχεται στα 11.976 MW και σε 6.249 MW σε μονάδες ΑΠΕ. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά η συνολική 

καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (12/2019) για το σε συμβατικές μονάδες ανέρχεται στα 1.757 MW και σε 

μονάδες ΑΠΕ στα 467 MW οι οποίες παρήγαγαν 329.250 MWh και 67.473 MWh αντίστοιχα [8, 9,10].  

Στην Αττική λειτουργούν οι 2 μονάδες του ΑΗΣ Λαυρίου συνολικής ισχύος 928MW και ο Τοπικός Σταθμός 

Παραγωγής Αντικύθηρων [8, 10]. 

Στη Χώρα, το κύριο μερίδιο στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής ανήκει στους λιγνιτικούς σταθμούς, ενώ 

υψηλό παραμένει και το μερίδιο των πετρελαϊκών προϊόντων, κυρίως λόγω της χρήσης τους στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αξιοποίησης του δυναμικού 

ΑΠΕ, με σκοπό την ικανοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για την υψηλότερη διείσδυση αυτών στο 

ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αλλά και την αξιοποίηση εγχώριου δυναμικού για την διασφάλιση 

ενεργειακού εφοδιασμού. Η έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες υψηλής εμπορικής ωριμότητας και εγχώριου 

δυναμικού (π.χ. αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά), οι οποίες έχουν 

προσελκύσει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η διαδικασία αναμόρφωσης και 

ενίσχυσης του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ, σε εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

σταθμοί φυσικού αερίου και ΑΠΕ έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν μεγάλο μέρος της λιγνιτικής παραγωγής, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή κατά την 

τελευταία δεκαετία λόγω των ΑΠΕ [8].  

Οι εγχώριοι λιγνίτες διαδραμάτισαν ιστορικά σημαντικό ρόλο στην ελληνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και αντιπροσώπευαν σχεδόν το 70% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το 2017. Ωστόσο, η 

κυριαρχία τους έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία λόγω της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, κυρίως αιολική και ηλιακή 

ενέργεια, και του φυσικού αερίου. Οι ΑΠΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2016 όπως και το 2017. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε λόγω της 

οικονομικής ύφεσης και δεν έχει ανακάμψει πλήρως.  

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας (Δεκέμβριος 2019) του ΑΔΜΗΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 

2019: 

• H συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 52.174 GWh εκ των οποίων οι 9.944 GWh 

καλύφθηκαν από εισαγωγές 
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• H συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 42.230 GWh εκ των οποίων οι 30.009 GWh 

παρήχθησαν από συμβατικές μονάδες2 και οι 12.221 GWh από μονάδες ΑΠΕ 

 

Διάγραμμα 1-5 Εκτίμηση Παράγωγης & Ισοζύγιο Διασυνδέσεων 2019 (GWh) [8] 

Η Ελλάδα παρήγαγε 42,2 TWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σημειώνοντας 

μία μείωση της τάξεως του 6,6% από το 2018 (45,2 TWh). Το 2019 το φυσικό αέριο ήταν η μεγαλύτερη πηγή 

ενέργειας όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, με 16,2 TWh ακολουθούμενο από το λιγνίτη με 10,4 TWh. Η 

κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων μειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Ενώ η παραγωγή ηλεκτρισμού από το 

λιγνίτη μειώθηκε κατά περίπου 50% μεταξύ 2006 και 2016, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (10,6 

TWh το 2017) σχεδόν διπλασιάστηκε την ίδια περίοδο. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε σταθερά μέχρι το ανώτατο επίπεδο των 58,8 

TWh το 2008, ακολουθούμενη από πενταετή περίοδο μείωσης από το 2009 έως το 2013 στον απόηχο της 

οικονομικής κρίσης. Η κατανάλωση έχει ανακάμψει ελαφρώς τα τελευταία χρόνια και το 2019 η Ελλάδα 

κατανάλωσε 52,1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το 2015 ο εμπορικός τομέας ήταν ο κλάδος που κατανάλωσε την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, 

αντιπροσωπεύοντας το 38,0% της συνολικής κατανάλωσης. Ακολούθησε ο οικιακός τομέας (33,4%) και ο 

κλάδος της βιομηχανίας (24,2%). Άλλοι τομείς (δηλ. άλλοι ενεργειακοί τομείς, αλλά και οι μεταφορές) 

αντιπροσώπευαν μόνο ένα μικρό μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας [8, 13].  

 

2 Στην παραγωγή από συμβατικές μονάδες περιλαμβάνεται η παραγωγή από μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και η 

παραγωγή από Κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ που δεν έχει χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ 
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Διάγραμμα 1-6 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα ανά Κλάδο, 1973-2015 [13] 

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελείται από το Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτό νησιών στα επίπεδα 

υψηλής (150kV και 66kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV). Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υψηλής Τάσης 

που εξυπηρετεί ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή 

του Δικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και τον προγραμματισμό της ανάπτυξής του. 

Το συνολικό μήκος του δικτύου μεταφοράς ανέρχεται σε 11.807 χλμ., με 63 υποσταθμούς συνολικής ισχύος 

περί τα 16.800 MVA. Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας αποτελείται από γραμμές μέσης 

τάσης 111.560 χλμ. και χαμηλής τάσης 125.800 χλμ., 163.000 υποσταθμούς και γραμμές υψηλής τάσης 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης 950 χλμ. 

Το πρόβλημα της μεγάλης γεωγραφικής ανισορροπίας μεταξύ παραγωγής (Βορράς) και φορτίων (Νότος), που 

ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κατά το παρελθόν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, πρακτικά δεν υφίσταται 

πλέον, λόγω των μέχρι τώρα ενισχύσεων του Συστήματος, της ένταξης νέων μονάδων παραγωγής στο Νότιο 

Σύστημα, της αθρόας ένταξης πυκνωτών αντιστάθμισης, της μείωσης των φορτίων και της αύξησης της 

διεσπαρμένης παραγωγής, ιδίως των Φ/Β. Αποτέλεσμα τούτου, και σε αντιδιαστολή με ό,τι συνέβαινε μέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου ενδέχεται πλέον να 

εμφανίσουν μικρά προβλήματα στατικής ασφάλειας μόνο σε ειδικές συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα 

λόγω υψηλών φορτίων και εφόσον τις συγκεκριμένες ώρες είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα μονάδων 

παραγωγής στο Νότιο Σύστημα. 

Από το 1993 και μετά οι ετήσιες αιχμές εμφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα τον Ιούλιο 

(εξαίρεση αποτέλεσαν το 2005 και το 2006, όπου η ετήσια αιχμή καταγράφηκε τον Αύγουστο), γεγονός που 

συνδέεται άμεσα με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση κλιματιστικών. Από το 2013 και μετά, η συνολική αιχμή 

συνεχίζει να εμφανίζεται τον Ιούλιο, όμως η αιχμή που διακινείται στο Σύστημα καταγράφεται πλέον το 

χειμώνα. Το 2014 ήταν η μοναδική χρονιά που τόσο η αιχμή φορτίου Συστήματος (9092MW) όσο και η 

συνολική αιχμή (9161 MW) εμφανίστηκαν το χειμώνα (Δεκέμβριο). Εκτιμάται ότι υπάρχει μια τάση στροφής 

των καταναλωτών στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση, τάση που ενδεχομένως ενισχυθεί στο 

μέλλον [14].  
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Εικόνα 1-1 Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, πηγή: ΑΔΜΗΕ 
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1.1.1.1 Η Αττική 

Η μέγιστη κατανάλωση στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε το 2008 και ανήλθε σε 17,7 TWh. Την περίοδο 

2000-2012 στην Περιφέρεια Αττικής καταναλώθηκε το 31% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της 

Χώρας. Επίσης: 

• Το 41% οικιακής κατανάλωσης 

• Το 38 της εμπορικής κατανάλωσης  

• Το 33% της ενέργειας που καταναλώνεται από Δημόσιες & Δημοτικές Αρχές 

• Το 27% του φωτισμού των οδών  

• Το 3% της γεωργικής κατανάλωσης 

 

Διάγραμμα 1-7 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά κατηγορία χρήσης, 2000-2012, Ελλάδα. πηγή ΕΛΣΤΑΤ (Σε 
χιλιάδες ΩΧΒ)  
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Διάγραμμα 1-8 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά κατηγορία χρήσης, 2000-2012, Αττική, πηγή ΕΛΣΤΑΤ (Σε 
χιλιάδες ΩΧΒ)  

Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Κερατέας – Λαυρίου (ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου) είναι εγκατεστημένος σε 

παραθαλάσσιο γήπεδο, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., στην περιοχή του όρμου Αγίου Νικολάου Θορικού, στη 

θέση Φραγκολίμανο, περίπου 4 χλμ βόρεια της πόλης του Λαυρίου.  

 

Εικόνα 1-2 ΑΗΣ Λαυρίου 
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Ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου λειτουργεί από το 1972 και έχει συνολική έκταση 327.926,62 m2. Στον ΑΗΣ 

Κερατέας – Λαυρίου είναι εν σήμερα λειτουργία οι εξής Μονάδες:  

- Μία μονάδα συνδυασμένου κύκλου (Μονάδα ΙV), συνολικής ισχύος 559,5 MWe που αποτελείται από 

τρεις αεριοστρόβιλους ισχύος 119 MWe έκαστος και έναν ατμοστρόβιλο ισχύος 202,5 MWe.  

- Μία μονάδα συνδυασμένου κύκλου (Μονάδα V), συνολικής ισχύος 385,25 MWe που αποτελείται από 

έναν αεριοστρόβιλους ισχύος 255,6 MWe και έναν ατμοστρόβιλο ισχύος 129,65 MWe. Και οι τρεις 

μονάδες συνδυασμένου κύκλου χρησιμοποιούν ως βασικό καύσιμο το φυσικό αέριο και σε ειδικές 

περιπτώσεις το Diesel.  

Στον ΑΗΣ επίσης υπάρχει μία σειρά βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως:  

• Συμπυκνωτές  

• Συστήματα ψύξης με θαλασσινό και απιονισμένο νερό.  

• Συγκροτήματα άντλησης θαλασσινού νερού και συστήματα έγχυσης  υποχλωριώδους νατρίου για τη 

χλωρίωσή του.  

• Συστήματα λίπανσης.  

• Μετασχηματιστές τάσης και υποσταθμοί.  

• Υπέργειοι αγωγοί φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων από δεξαμενόπλοια.  

• Λιμενικές εγκαταστάσεις  

• Δεξαμενές Αποθήκευσης Μαζούτ  

• Δεξαμενές Αποθήκευσης Ντήζελ.  

• Σταθμοί υποδοχής και συστήματα διανομής φυσικού αερίου.  

• Συγκρότημα παραγωγής αφαλατωμένου και απιονισμένου νερού.  

• Συγκρότημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και συγκρότημα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) με τα αντίστοιχα δίκτυα συλλογής αποβλήτων.  

• Δεξαμενές νερού, μηχανουργείο, ξυλουργείο κ.α.  

• Κτίρια ελέγχου της λειτουργίας επί μέρους τμημάτων του ΑΗΣ  

• Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού  

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας (Δεκέμβριος 2019) του ΑΔΜΗΕ στον ΑΗΣ Λαυρίου είναι 

εγκατεστημένο το 8% της συνολικής ισχύς των συμβατικών μονάδων της χώρας και παράγεται το 3% της 

καθαρής παραγωγής αυτών.  

Η ηλεκτροδότηση του Δήμου Κυθήρων πραγματοποιείται στα Κύθηρα με τη διασύνδεση του νησιού με την 

ηπειρωτική Ελλάδα, ήτοι με την Πελοπόννησο, και στα Αντικύθηρα, τα οποία ανήκουν στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά, με δικό τους Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠ) με 

εγκατεστημένη ισχύ 0,413 MW [10, 11]. Τα υπόλοιπα κατοικημένα νησιά της Περιφέρειας Αττικής είναι 

διασυνδεδεμένα.  

Όσον αφορά στο ΕΣΜΗΕ, στην Περιφέρεια Αττικής είναι εγκατεστημένοι 28 Υποσταθμοί (Υ/Σ) από τους 315 

του Συστήματος και 16 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) από τα 55 του Συστήματος.  
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1.1.1.2 Διασυνδέσεις 

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση των νησιών Σύρου, Μυκόνου, Πάρου και 

Νάξου με το ΕΣΜΗΕ και την ενίσχυση της διασύνδεσης του συγκροτήματος Άνδρου - Τήνου3 [14]. 

Με βάση το σχεδιασμό, η Α' Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο (ΚΥΤ Λαυρίου), καθώς 

και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των ΑΣΠ θα τεθούν σε 

ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών θα τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ (τα φορτία της Άνδρου-

Τήνου τροφοδοτούνται ήδη από το ΕΣΜΗΕ μέσω της ΓΜ που συνδέει τη Ν. Εύβοια με την Άνδρο). 

Η Β΄ Φάση με το κλείσιμο του βρόχου μεταξύ Πάρου, Νάξου και Μυκόνου, συμβάλλει αποφασιστικά στην 

ενίσχυση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των νησιών αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης 

εξασφαλίζεται διπλή τροφοδότηση και για τα νησιά αυτά, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις απώλειας 

καλωδίων (Ν-1), κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψει ανάγκη λειτουργίας των ΑΣΠ, περιορίζονται μόνο 

στην περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο - Σύρος, υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Επιπλέον με την 

ενίσχυση της ικανότητας τροφοδότησης της υφιστάμενης διασύνδεσης με την Εύβοια (αντικατάσταση της 

καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι και Άνδρος - Τήνος) διασφαλίζεται η διακίνηση ισχύος της τάξεως των 

~170MW από την Εύβοια προς τις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου 

Λαύριο - Σύρος (δυσμενέστερη διαταραχή Ν-1), μέγεθος το οποίο εν γένει επαρκεί για να καλύψει την ισχύ 

ζήτησης των νησιών για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου, ανάλογα και με την 

εξέλιξη της ζήτησης φορτίου των νησιών, περιορίζοντας περαιτέρω την ανάγκη θέσης εντός λειτουργίας των 

τοπικών ΑΣΠ ακόμα και σε συνθήκες Ν-1. 

Η Γ' Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση 

και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου -Σύρου. 

Στόχος της Γ' Φάσης είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης αξιοπιστίας για όλες τις λειτουργικές συνθήκες, 

ανάλογα και με την εξέλιξη της ζήτησης των διασυνδεόμενων νησιών. Με την ολοκλήρωση της Γ' Φάσης 

εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο 

χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες Ν-1 για τη διαδρομή Λαύριο - Σύρος. Σε κάθε 

περίπτωση, ακόμη και μετά την κατασκευή όλων των φάσεων του έργου, θα πρέπει να διατηρηθεί 

παραγωγικό δυναμικό στα νησιά, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά (όπως π.χ. 

βλάβη στον Υ/Σ Σύρου κλπ.). Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και με τη συνδρομή 

του ΔΕΔΔΗΕ έχει δρομολογήσει διαδικασίες για τον καθορισμό των ΑΣΠ που θα παραμείνουν στα νησιά σε 

ψυχρή εφεδρεία και των αντίστοιχων οικονομικών και λειτουργικών όρων. 

Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, το 2018 και το 2019, 

συνδέθηκαν τα ηλεκτρικά συστήματα της Πάρου, της Σύρου και της Μυκόνου. Στο τέλος του 2020 αναμένεται 

η ολοκλήρωση της Γ’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων 

 

3 Το συγκρότημα Άνδρου-Τήνου έχει ήδη διασυνδεθεί με το ΕΣΜΗΕ μέσω Γ.Μ. και Υ/Β καλωδίου 150kV που συνδέει τη 

Ν. Εύβοια με την Άνδρο 
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Εικόνα 1-3 Διασύνδεση Κυκλάδων με ΕΣΜΗΕ 

Η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι με μέγεθος συνδέσμου 700MW (2x350MW), αν και ανάλογα 

με τις τεχνικές εξελίξεις (τάση λειτουργίας, στοιχεία μοναδιαίου κόστους κλπ.) και ιδίως την πορεία 

ωρίμανσης και υλοποίησης μεγάλων έργων ΑΠΕ στην Κρήτη, το μέγεθος του συνδέσμου θα επανεξετάζεται 

συνεχώς για πιθανή αναθεώρηση (μέχρι το επίπεδο των 1000 MW), ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν. Η σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ στην Αττική πρέπει να γίνει σε σημείο με ισχυρό υφιστάμενο δίκτυο. 

Συγκεκριμένα, έχει εντοπιστεί χώρος όμορος στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου κατάλληλος για την ανάπτυξη του 

Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ και έχει δεσμευτεί χώρος για την κατασκευή δύο πυλών 400 kV. Από το σταθμό 

μετατροπής υπάρχει ευχερής και μικρού μήκους χερσαία πρόσβαση προς τη θάλασσα (σημείο 

προσαιγιάλωσης στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, με υπόγεια όδευση μερικών 

χιλιομέτρων) [14].  

1.2.4 Σύστημα Φυσικού Αερίου 

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μεταφέρει Φυσικό Αέριο από τα 

ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, σε 

καταναλωτές συνδεδεμένους με το δίκτυο ΕΣΦΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα [16].  

Το Φυσικό Αέριο παραδίδεται από τους Χρήστες Μεταφοράς σε τρία (3) Σημεία Εισόδου του Εθνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και παραλαμβάνεται από τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω 

σαράντα τεσσάρων (44) Σημείων Εξόδου σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Σημείου 

Εξόδου Αντίστροφης Ροής «ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παράδοση ποσοτήτων 

Φυσικού Αερίου στο Συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.  
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Το ΕΣΜΦΑ αποτελείται από:  

• Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου μήκους 512 χλμ. και διαμέτρου 36’’ και 30’’ και τους κλάδους 

αυτού συνολικού μήκους 953,20 χλμ. (συμπεριλαμβανομένων (α) του υποθαλάσσιου αγωγού 

διαμέτρου 20” και μήκους 14,20 χλμ. του κλάδου Αλιβερίου και (β) των δύο (2) υποθαλάσσιων 

αγωγών, εφεδρικός ο ένας του άλλου, διαμέτρου 24” έκαστος και μήκους 620 m και 630 m, που 

συνδέουν το Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας με την ηπειρωτική χώρα), που συνδέουν διάφορες περιοχές της 

χώρας με τον κύριο αγωγό,  

• Τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου,  

• Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, ο οποίος συνδέεται με το Σημείο 

Εισόδου «Αγία Τριάδα»,  

• Το Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης,  

• Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς Φυσικού Αερίου,  

• Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου,  

• Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης των τμημάτων του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων 

Σιδηροκάστρου Σερρών, της Βόρειο - Ανατολικής Ελλάδος, της Βορείου Ελλάδος, της Κεντρικής 

Ελλάδος, της Νοτίου Ελλάδος και της Πελοποννήσου, και  

• Το σύστημα Τηλεελέγχου και Τηλεπικοινωνιών.  
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Εικόνα 1-4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου 

Ο Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση του ΕΣΦΑ που δύναται πλέον να 

αποθηκεύσει προσωρινά, ποσότητες Φυσικού Αερίου έως το ύψος των 221.815,677 m3 ΥΦΑ. Αποτελείται 

από:  
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• Τρεις (3) δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ωφέλιμης χωρητικότητας 63.379,931, 63.379,931 

και 95.055,815 m3 ΥΦΑ,  

• Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας εκφόρτωσης 7.250 m3 ΥΦΑ/ώρα, 

και  

• Εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας αεριοποίησης 1.000 m3 ΥΦΑ/ώρα σε 

συνθήκες συνεχούς λειτουργίας και 1.250 m3 ΥΦΑ/ώρα σε συνθήκες παραγωγής αιχμής. 

 

Εικόνα 1-5 Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας 

Για την έγχυση ΥΦΑ από πλοία μεταφοράς στις δεξαμενές αποθήκευσης της εγκατάστασης ΥΦΑ, υπάρχει 

κατάλληλο σύστημα βραχιόνων και γραμμών έγχυσης. Το σύστημα βραχιόνων αποτελείται από 3 βραχίονες 

έγχυσης ΥΦΑ Ζ3101Α/Β/C, και έναν βραχίονα αερίων Ζ3102, για τη μεταφορά από και προς το πλοίο 

μεταφοράς. Ο μέγιστος ρυθμός εκφόρτωσης ΥΦΑ καθορίζεται στα 7.250 m3 /h. Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασία περίπου –160° C και σε σχεδόν ατμοσφαιρική πίεση. Για την αποθήκευση του ΥΦΑ στην 

εγκατάσταση ΥΦΑ υπάρχουν τρεις δεξαμενές αποθήκευσης με διαθέσιμη χωρητικότητα. Σε αυτές τις 

συνθήκες στις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ δημιουργούνται αέρια (κυρίως μεθάνιο και άζωτο) από φυσική 

εξάτμιση του ΥΦΑ. Για τη διατήρηση της πίεσης των δεξαμενών σε χαμηλά επίπεδα στην εγκατάσταση ΥΦΑ 

έχει προβλεφθεί σύστημα απομάκρυνσης και επανάκτησης των αερίων από τις δεξαμενές. Αυτό το σύστημα 

αποτελείται από συμπιεστές αερίου και τον επανασυμπυκνωτή αερίων. Το σύστημα άντλησης και 

αεριοποίησης του αποθηκευμένου ΥΦΑ. αποτελείται από αντλίες χαμηλής πίεσης 

J3201A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L οι οποίες είναι εμβαπτισμένες στις δεξαμενές αποθήκευσης και οδηγούν το 

αντλούμενο ΥΦΑ στον επανασυμπυκνωτή ή κατευθείαν στις αντλίες υψηλής πίεσης. Ο επανασυμπυκνωτής 

λειτουργεί επίσης ως δοχείο αναρρόφησης των αντλιών υψηλής πίεσης J3104A/B, J3102A/B και J3103A/B. 

Οι αντλίες υψηλής πίεσης ανεβάζουν την πίεση του ΥΦΑ και το αποστέλλουν στους αεριοποιητές για 

αεριοποίηση.  
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Οι αεριοποιητές (Μ-3101 Α/Β/C/D και Μ-3102 Α/Β/C/D) είναι εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν να δώσουν 

την απαιτούμενη θερμότητα στο ΥΦΑ ώστε να αεριοποιηθεί και επιπλέον να θερμάνουν το παραγόμενο Φ.Α. 

σε θερμοκρασία τουλάχιστον 3,5°C πριν την είσοδο του στο ΕΣΜΦΑ μεταφοράς.  

Η εγκατάσταση ΥΦΑ συνδέεται με το ΕΣΜΦΑ μέσω 2 υποθαλάσσιων αγωγών διαμέτρου 24΄΄ ο κάθε ένας και 

μήκους 510m και 620m, μέχρι την Αγία Τριάδα που αποτελεί σημείο εισόδου στο ΕΣΜΦΑ. 

Το Δίκτυο Διανομής Αττικής αποτελείται από δίκτυο διανομής μέσης πίεσης με ονομαστική πίεση 

λειτουργίας ως 19 bar και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης με ονομαστική πίεση λειτουργίας ως 4 bar (ΑΔΑ: 

ΨΖ7ΖΙΔΞ-ΥΘΑ). 

Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης (319 χλμ. περίπου) αποτελείται από χαλύβδινους αγωγούς ποικίλων 

διαμέτρων (4’’, 6’’, 8’’, 10’’, 12’’, 14’’ και 18’’) και λειτουργεί σε μέγιστη ονομαστική πίεση 19bar. 

Τροφοδοτείται από τους πέντε (5) μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς (City Gates) του Εθνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και συγκεκριμένα από 

α) το Σχιστό 

β) τα Άνω Λιόσια 

γ) τον Θριάσιο (Ασπρόπυργος) 

δ) την Παλλήνη και 

ε) το Μαρκόπουλο. 

Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης αποτελεί το βασικό κορμό του δικτύου διανομής που τροφοδοτεί με τη 

σειρά του, τους μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς (MR) διανομής 19bar / 4bar και περιορισμένο αριθμό 

μεγάλων καταναλωτών. Στο δίκτυο αυτό εντάσσεται και το παλαιό “βιομηχανικό δίκτυο” ονομαστικής πίεσης 

10bar που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης δεν είναι 

γεωγραφικά ενιαίο αλλά αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μέρη: 

1.  Το κεντρικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικής (σημείο εισόδου «ΑΘΗΝΑ») το οποίο τροφοδοτείται 

από τα City Gates του Σχιστού, των Άνω Λιοσίων και της Παλλήνης, η συνολική δυναμικότητα των 

οποίων είναι 330.000 Nm3 /h. 

2.  Το δίκτυο του Θριασίου (σημείο εισόδου «ΘΡΙΑΣΙΟ») το οποίο τροφοδοτείται από το City Gate του 

Θριασίου (HAR), δυναμικότητας 50.000 Nm3 /h. 

3.  To δίκτυο του Μαρκόπουλου (σημείο εισόδου «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ») το οποίο τροφοδοτείται από το City 

Gate Μαρκοπούλου, δυναμικότητας 30.000 Nm3 /h. 

Το κεντρικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικής και το δίκτυο του Θριασίου έχουν διασυνδεθεί αλλά προς το 

παρόν λειτουργούν ανεξάρτητα και η διασύνδεσή τους χρησιμοποιείται μόνο για λόγους που έχουν να 

κάνουν με την ασφάλεια τροφοδοσίας. 
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Το δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης (3.100 χλμ. περίπου) αποτελείται κυρίως από αγωγούς ΡΕ αλλά και από 

παλαιότερης κατασκευής μεταλλικούς (χυτοσιδηρούς, χαλύβδινους) οι οποίοι αντικαθίστανται σταδιακά. Το 

δίκτυο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα τα οποία λειτουργούν σε διαφορετικές βαθμίδες 

πίεσης: 4bar και 25mbar. 

1.2.5 Παραγωγή πετρελαιοειδών  

Παρά τη χαμηλή παραγωγή αργού πετρελαίου, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από εξαγωγικό προσανατολισμό 

στα πετρελαιοειδή, χάρη στην ισχυρή ικανότητα διύλισης,. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το ενδιαφέρον για την 

αναζήτηση και την έρευνα υδρογονανθράκων έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για έρευνα και εκμετάλλευση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών. Ενδεχόμενες 

ανακαλύψεις κοιτασμάτων τουλάχιστον 500 εκατ. (ισοδύναμων) βαρελιών δύνανται να οδηγήσουν σε 

σημαντικές εμπορικές ανακατατάξεις και επενδύσεις συμβάλλοντας στην οικονομική μεγέθυνση της 

εγχώριας οικονομίας και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας [5]. 

 

Διάγραμμα 1-9 Εξέλιξη εγχώριας χρήσης πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2006-2016 [5] 

Στο ανωτέρω Διάγραμμα 1-9 παρουσιάζεται η εξέλιξη της τομεακής χρήσης των πετρελαϊκών προϊόντων και 

του φυσικού αερίου για τα έτη 2006 και 2016.  

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο κατανομής της χρήσης των πετρελαϊκών προϊόντων ενισχύθηκε η χρήση τους 

στα διυλιστήρια, ενώ μειώθηκε στις υπόλοιπες χρήσεις (στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στη βιομηχανία, 

στις μεταφορές στον οικιακό τομέα και στον τριτογενή τομέα). Αντίθετα, το φυσικό αέριο σε επίπεδο 

κατανομής της χρήσης πέρα του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε στο σύνολο των εξεταζόμενων 

τομέων με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται στον οικιακό τομέα.  
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Επισημαίνεται ότι σε απόλυτα μεγέθη τόσο η χρήση πετρελαϊκών προϊόντων όσο και φυσικού αερίου 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 2006-2016. 

Η ελληνική αγορά πετρελαιοειδών είναι διαρθρωμένη σε τρία επίπεδα τη διύλιση, τη χονδρική εμπορία 

(εμπορία) και την λιανική εμπορία. Ενδεικτικά αναφέρεται σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία ότι 

δραστηριοποιούνται 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια, 21 εταιρείες με άδεια εμπορίας κατηγορίας Α, 18 

εταιρείες με άδεια εμπορίας κατηγορίας Β1 (αφορολόγητα ναυτιλιακά καύσιμα) και 4 εταιρείες άδειες 

εμπορίας κατηγορίας Β2 (αφορολόγητα αεροπορικά καύσιμα) [5].  

Από τα 4 διυλιστήρια της Χώρας, τα 2 βρίσκονται στην Αττική. Συγκεκριμένα, στην Αττική, ο Όμιλος Ελληνικά 

Πετρέλαια ΑΕ διαθέτει και λειτουργεί 2 διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, τα οποία μαζί με το 

διυλιστήριο Θεσσαλονίκης καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας 

και διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³ [18].  

Τα 2 διυλιστήρια με τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακας 1-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά διυλιστηρίων Αττική  

Διυλιστήριο 
Ημερήσια δυναμικότητα 

διύλισης (Kbpd) 

Ετήσια 
δυναμικότητα 

διύλισης (M/T εκ.) 
Τύπος διυλιστηρίου 

Δείκτης Συνθετότητας 
Nelson 

Ασπρόπυργος 148 7,5 Cracking (FCC) 9,7 

Ελευσίνα 100 5,0 Hydrocracking 12 

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή 

συνθετότητα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί σειρά 

αναβαθμίσεων. Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό μονάδων ατμοσφαιρικής απόσταξης καθώς και 

μονάδων μετατροπής, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης, μονάδα 

απόσταξης υπό κενό, μονάδα υδρογονοπυρόλυσης και μονάδα ιξωδόλυσης (για την αναβάθμιση των 

υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης μέσω των 

μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης [18]. 

Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας και 

παράγει προϊόντα πετρελαίου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προσφέρει σημαντική ευελιξία ως προς την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων, 

καθώς διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού, που το συνδέει με την εγκατάσταση 

εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα 

που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού 

καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, με σημαντικά οφέλη ενεργειακής και 

περιβαλλοντικής απόδοσης. 
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Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 106 χιλ. βαρέλια και το 2012 ολοκληρώθηκε 

η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,5 δισ. καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα στην 

περιοχή της Μεσογείου [18].  

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών κύριων μονάδων, τη μονάδα υδρογονοπυρόλυσης υψηλής πίεσης 

δυναμικότητας 39.000 βαρελιών/ημέρα, τη μονάδα θερμικής πυρόλυσης δυναμικότητας 20.000 

βαρελιών/ημέρα και τη μονάδα απόσταξης υπό κενό. 

Στρατηγικής σημασίας αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 

εκατ.m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των 

εισαγωγών και των εξαγωγών. Η τελευταία περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και 

σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το τερματικό στην Πάχη και με 

το διυλιστήριο του Ασπροπύργου. 

1.2.6 Κατανάλωση ενέργειας οικιακής χρήσης 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 

2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, με την οποία συλλέχθηκαν 

πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές 

χρήσεις (θέρμανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός κ.α.) στον οικιακό τομέα, καθώς 

και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιμοποιούμενων καυσίμων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες 

που αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, στα είδη 

και τον αριθμό των συσκευών και συστημάτων που χρησιμοποιούν, ενώ εξετάστηκε και η διείσδυση 

ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τομέα. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για 

τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών. Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδομένα 

είναι οι χειμερινοί (Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος 2012) και θερινοί μήνες (Μάιος 2012 - Σεπτέμβριος 2012) 

καθώς και οι χειμερινοί και θερινοί - πριν τη διενέργεια της έρευνας- μήνες (Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2011) 

και (Μάιος 2011 - Σεπτέμβριος 2011), αντίστοιχα. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, κάθε Ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως 

κατά μέσο όρο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του (73,2% θερμική και 26,8% ηλεκτρική ενέργεια). 

Ανάλογα με την τελική χρήση, 63,7% της συνολικής ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας χρησιμοποιούνται 

για θέρμανση χώρων, 17,3% για μαγείρεμα, 10,2% για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 5,7% για ζεστό 

νερό χρήσης (ΖΝΧ), 1,7% για φωτισμό, και 1,3% για ψύξη. 

 

Διάγραμμα 1-10 Κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό [17] 
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Κατά μέσο όρο, το καύσιμο που χρησιμοποιείται περισσότερο για την κάλυψη των συνολικών ετήσιων 

ενεργειακών αναγκών θερμικής ενέργειας είναι το πετρέλαιο (60%) και ακολουθούν τα καυσόξυλα (23,8%). 

Η χρήση του φυσικού αερίου παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (7,4%). Για την παραγωγή ΖΝΧ, το 74,5% 

των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το 37,6% ηλιακό θερμοσίφωνα και το 25,2% 

σύστημα συνδεδεμένο με την κεντρική θέρμανση (boiler). 

Από τις 3.750 kWh της μέσης ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας, 113 kWh καταναλώνονται για θέρμανση χώρων 

και 184kWh για ψύξη.  

Από τις 10.244 kWh της μέσης ετήσιας θερμικής ενέργειας, 8.800 kWh καταναλώνονται για τη θέρμανση 

χώρων.  

Κατά μέσο όρο, το 38,4% της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από ένα 

νοικοκυριό είναι για το μαγείρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του 

πλυντηρίου ρούχων και, μόλις, το 6,6% για το φωτισμό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας. 

Η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται άμεσα από το βαθμό αστικότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται 

η κατοικία. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη θερμική και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει 

ετησίως, κατά μέσο όρο, κάθε νοικοκυριό ανά κατηγορία αστικότητας. 

Εικόνα 1-6 Ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας (kWh) κατά κατηγορία αστικότητας 

  Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Σύνολο Χώρας 

Ηλεκτρική ενέργεια 4.000 3.070 3.750 

Θερμική ενέργεια 8.453 16.293 10.244 

Συνολική ενέργεια 12.453 19.363 13.994 

Θέρμανση Χώρων 7.447 13.748 8.913 

Ψύξη Χώρων 212 77 184 

Από τον ανωτέρω πίνακα συμπεραίνεται ότι οι ανάγκες των νοικοκυριών σε θερμική ενέργεια είναι πολύ 

μεγαλύτερες στις αγροτικές περιοχές, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότερες στις αστικές 

περιοχές. 
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Διάγραμμα 1-11 Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τελική χρήση και βαθμό 
αστικότητας [17] 

Το 98,9% των κατοικιών διαθέτουν κάποιο σύστημα/εξοπλισμό θέρμανσης. Το 50,8% των νοικοκυριών 

χρησιμοποίησε κεντρικό σύστημα θέρμανσης ως κύριο σύστημα θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 

Οκτωβρίου 2010 – Απριλίου 2011 ή/και Οκτωβρίου 2011 – Απριλίου 2012, το 48,6% κάποιο ανεξάρτητο 

(αυτόνομο) σύστημα θέρμανσης και το 0,6% τηλεθέρμανση. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για το κύριο 

σύστημα θέρμανσης της κατοικίας είναι: 

- 63,8% πετρέλαιο θέρμανσης 

- 12,4% ηλεκτρισμός 

- 12,0% βιομάζα (καυσόξυλα, πελλέτες, μπριγκέτες, γεωργικά και δασικά υπολείμματα) και 

- 8,7% φυσικό αέριο 

Τρία στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν εκτός του κύριου συστήματος θέρμανσης και κάποιο 

συμπληρωματικό σύστημα, το οποίο είναι, κυρίως, το τζάκι (32,3% των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν 

συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης), ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού (28,2%) και φορητές ηλεκτρικές 

συσκευές, όπως ηλεκτρική σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ (26,5%). 

Έξι στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για να ψύχουν την κατοικία τους (ολόκληρη ή τμήμα 

αυτής) κατά τους ζεστούς μήνες του έτους. Το σύστημα αυτό σε ποσοστό 99,7% αφορά ανεξάρτητες μονάδες 

κλιματισμού (split units), ενώ κεντρικά συστήματα ψύξης καταγράφονται μόλις για το 0,3 % των νοικοκυριών. 

Το 66,1% των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για να ψύχουν την κατοικία τους, κάνει 

χρήση ανεξάρτητων μονάδων κλιματισμού 2-4 μήνες το χρόνο, ενώ το 30,9% λιγότερο από 2 μήνες. 

Αναφορικά με την ημερήσια λειτουργία των συστημάτων ψύξης, τα μισά περίπου νοικοκυριά τα 

χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3-5 ώρες, κατά τους θερινούς μήνες (Μάιο έως Σεπτέμβριο). 
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Διάγραμμα 1-12 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης στην Αττική, πηγή ΕΛΣΤΑΤ (Σε χιλιάδες ΩΧΒ)  

Τα υφιστάμενα κτίρια κατοικίας καταναλώνουν πάνω από 50% της ηλεκτρικής ενέργειας και πάνω από 90% 

της θερμικής ενέργειας του κτιριακού τομέα της Ελλάδας. Η τυπική ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση 

σε κτίρια κατοικιών πριν το 1980 είναι περίπου 140kWh/m2 σε μονοκατοικίες και 96 kWh/m2 σε 

πολυκατοικίες, ενώ για τα νεότερα κτίρια υπολογίζεται σε 92-123 kWh/m2 και 75-94 kWh/m2, αντίστοιχα. 

Τα κτίρια κατοικιών προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας αν λάβει 

κανείς υπόψη τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

που δημοσιοποιήθηκαν το 2014. 

Στη Χώρα, σε σύνολο 6.371.901 κανονικών κατοικιών:  

• 45,6% δεν διαθέτει κανένα είδος θερμομόνωσης 

• 54,4% διαθέτει κάποιο είδος θερμομόνωσης, η οποία αναλύεται ως εξής 

- 26,0% διαθέτει διπλά τζάμια 

- 14,4% διαθέτει διπλά τζάμια και θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 

- 1,4% διπλά τζάμια, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 1,0% διπλά τζάμια και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 6,3% θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 

- 0,3% θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 5,0% άλλο είδος θερμομόνωσης. 

Από την περαιτέρω μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι ποσοστό 59,2% των κατοικούμενων κανονικών 

κατοικιών διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης ενώ το 40,8% δε διαθέτει κανένα είδος. Αντίθετα στις κενές 
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κανονικές κατοικίες το μεγαλύτερο ποσοστό, 54,3%, δε διαθέτει κανένα είδος μόνωσης και το 45,7% διαθέτει 

κάποιο είδος. 

Όσον αφορά στην Αττική, σε σύνολο 2.118.743 κατοικιών, τα στοιχεία έχουν ως κάτωθι: 

• 45,0% δεν διαθέτει κανένα είδος θερμομόνωσης 

• 55,0% διαθέτει κάποιο είδος θερμομόνωσης, η οποία αναλύεται ως εξής 

- 24,4% διαθέτει διπλά τζάμια 

- 17,3% διαθέτει διπλά τζάμια και θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 

- 1,4% διπλά τζάμια, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 0,8% διπλά τζάμια και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 7,2% θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 

- 0,3% θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και άλλο είδος θερμομόνωσης 

- 3,4% άλλο είδος θερμομόνωσης. 

Η πλειοψηφία του Ελληνικού κτιριακού αποθέματος είναι κτίρια κατοικιών (περίπου 77%) και το 23% είναι 

κτίρια του τριτογενή τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το 2013 από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 

3.600 περίπου Ελληνικά νοικοκυριά, 60% των ελληνικών κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, στην 

πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση στο κέλυφος, είναι εξοπλισμένα με παλιές 

ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις και γενικά παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών (56,8%) που κτίστηκαν πριν το 1981 δε διαθέτει καθόλου μόνωση 

ενώ μετά η τάση αντιστράφηκε με συνέπεια η συντριπτική πλειοψηφία των κανονικών κατοικιών που 

κτίστηκαν από το 2006 και μετά (92,2 %) να διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης. 

Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ) τέθηκε σε ισχύ το 1979, καθορίζοντας τα μέγιστα όρια για τη 

θερμοπερατότητα των διαφόρων στοιχείων (τοίχοι, οροφή, παράθυρα) και του κελύφους του κτιρίου. Κατά 

τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της εφαρμογής του ΚΟΚ (1980-1990), η πλειοψηφία των κτιρίων δεν είχαν 

πλήρη θερμομόνωση και μόνο οι πρόσφατες κατασκευές έχουν θερμομόνωση του φέροντα οργανισμού για 

την αποφυγή των θερμογεφυρών. Από το 2011, με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και των σχετικών ΤΟΤΕΕ για την 

θερμομονωτική επάρκεια του κτιρίου στα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια υπολογίζεται ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας (U) των δομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των θερμογεφυρών (Ψ), και ο 

μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (Um) του κτιρίου, έτσι ώστε να διαθέτουν καλύτερα 

θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία και μειωμένες θερμικές απώλειες (αφού πληρούν τις νέες και 

πιο αυστηρές τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου U, και του μέγιστου επιτρεπόμενου Um). 

Το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας έχει ενταθεί τα τελευταία έτη κυρίως λόγω των επιπτώσεων της 

οικονομικής ύφεσης. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα δύναται να εξαχθεί από το δείκτη της αδυναμίας 

επίτευξης ικανοποιητικών επιπέδων θερμικής άνεσης από τα νοικοκυριά, ο οποίος προσδιορίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή στο πλαίσιο της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 

των Νοικοκυριών (SILC), που διενεργεί. Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζεται η επιδείνωση του 

συγκεκριμένου δείκτη από το έτος 2011, ενώ έχει αποκτήσει μια σταθεροποιητική τάση κατά την περίοδο 

2014-2016 και πτώση έκτοτε. 
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Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών του 2018 (Περίοδος 

αναφοράς εισοδήματος 2017), το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν οικονομική αδυναμία να έχουν 

ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα ανέρχεται σε 22,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα φτωχά 

νοικοκυριά είναι 40,8% και για τα μη φτωχά νοικοκυριά 19,2%. 

Επισημαίνεται ότι για το έτος 2015 η Ελλάδα κατείχε την 4η υψηλότερη επίδοση στο συγκεκριμένο δείκτη 

ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη καταδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος της ενεργειακής ένδειας στα 

ελληνικά νοικοκυριά (sdg_07_60, EUROSTAT). 

 

Διάγραμμα 1-13 Εξέλιξη δείκτη αδυναμίας επίτευξης ικανοποιητικής θέρμανσης (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ουσιαστικά τα νοικοκυριά λόγω της οικονομικής ύφεσης δεν κατόρθωσαν να καλύψουν τις συνθήκες 
θερμικής άνεσης με αποτέλεσμα να δηλώσουν αδυναμία επίτευξης επιπέδων ικανοποιητικής θέρμανσης.  

Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχουν ήδη δρομολογηθεί σε εθνικό επίπεδο για την 

καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας με σημαντική συνεισφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση το 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες 

ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα χωρίς δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης με ιδία κεφάλαια 

της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους. 
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1.3 Αρμόδιες Αρχές και Πολιτικές  

1.3.1 Αρμόδιες Αρχές 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και την εφαρμογή 

της εθνικής ενεργειακής πολιτικής καθώς και για τον συντονισμό του τομέα της ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ΥΠΕΝ επιβλέπει πολλούς 

δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ΡΑΕ, η ΔΕΗ ΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κ.α.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το 

Ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το 

φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς 

της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη 

του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

Με το Ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ 

αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους 

τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά 

των πετρελαιοειδών. 

Με την έκδοση του Ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό 

καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο 

αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία 

αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία 

αδειοδότησης, η ΡΑΕ ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση αδειών παραγωγής, με το ΥΠΕΚΑ να 

ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων της ΡΑΕ, ο οποίος έλεγχος καταργήθηκε με τις ρυθμίσεις 

του Ν.4001/2011. 

Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011 και μετά, με την 

επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης 

Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» 

της εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) ΑΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 

4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση 

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η 

λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με 

ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. 
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Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ως έργο τη λειτουργία, 

εκμετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να 

διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά 

αποδοτικό και αξιόπιστο. Επιδίωξή του είναι η βέλτιστη κατανομή του φορτίου στο Σύστημα. Στα μη-

διασυνδεδεμένα νησιά, ο αντίστοιχος φορέας είναι η ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ συστάθηκε με την 

απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με 

σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Τα καθήκοντα του 

Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής είναι: 

• η διατήρηση ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

περιοχή που καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον 

• η αποφυγή κάθε διάκρισης μεταξύ των χρηστών του Δικτύου 

• η παροχή στους χρήστες του Δικτύου των πληροφοριών που χρειάζονται για αποτελεσματική 

πρόσβαση στο Δίκτυο 

• η παραχώρηση προτεραιότητας στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ή απόβλητα, ή που παράγουν συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα 

• η προμήθεια της ενέργειας που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και να 

διατηρούν εφεδρικό δυναμικό στο δίκτυό τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην 

αγορά διαδικασίες 

• η λήψη μέτρων για ενεργειακή απόδοση/διαχείριση της ζήτησης ή/και η πρόβλεψη κατανεμημένης 

παραγωγής που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης του 

δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ κατέχει επί του παρόντος στοιχεία ενεργητικού σε ορυχεία 

λιγνίτη, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μετάδοση και διανομή. Η ΔΕΗ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με περίπου 7,4 

εκατομμύρια πελάτες και μερίδιο αγοράς περίπου 98%. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ισχύος της ΔΕΗ αποτελείται 

από συμβατικά θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια που αντιπροσωπεύουν περίπου το 72% της 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα.  

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ είναι η δημόσια εταιρεία παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Το 2005, με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ιδρύθηκε ο Διαχειριστής Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ως πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική για τη μεταφορά φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα. Από τότε, η ΔΕΠΑ ΑΕ πωλεί αέριο σε μεγάλους καταναλωτές και στις εταιρείες παροχής 

φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο εισάγεται μέσω αγωγών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία και στον 

τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας. 

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των διασυνδέσεών του, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά 

αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια. 
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Το 2019 η ΔΕΠΑ ΑΕ διασπάστηκε σε ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και ΔΕΠΑ Εμπορίας. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) ΑΕ προέρχεται από απόσχιση του κλάδου της 

διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι :  

α) η κατασκευή, λειτουργία, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και κυριότητα επί Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,  

β) η άσκηση των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,  

γ) η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, 

τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη διεύθυνση και την ανάπτυξη του Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου,  

δ) η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με την μελέτη, τον σχεδιασμό, και την 

εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών καθώς και στις 

εγκαταστάσεις που απαιτείται για τη σύνδεση τους με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου,  

ε) η διενέργεια εργασιών ή δραστηριοτήτων μελέτης, σχεδιασμού, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης. 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) ΑΕ λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής 

Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της 

αγοράς φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, το περιβάλλον της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου αναδιαμορφώθηκε 

και πλέον οι δραστηριότητες διανομής και εμπορίας, όπως αυτές εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα από την 

Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκαν δύο αυτόνομες διοικητικά και 

λειτουργικά εταιρείες. 

Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής 

στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. 
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1.3.2 Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα  

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του 

Κλίματος και της Ενέργειας και παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη 

συγκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Το ΕΣΕΚ (ΦΕΚ 4893/Β/2019) παρουσιάζει 

και αναλύει Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφοράς για την επόμενη 

δεκαετία.  

Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ είναι ποσοτικοποιημένοι και κοστολογημένοι, ενώ έχουν 

καθοριστεί ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης 

των στόχων και σχετίζονται με την επιτυχή υιοθέτηση και λειτουργία ενός μείγματος πολιτικών και μέτρων. 

Ειδικά, βάσει αυτών των Προτεραιοτήτων και μέτρων, θα αναγνωρίζεται και θα αναδεικνύεται η ανάγκη για 

συνέργειες και συμπληρωματικές δράσεις σε όλες τους τομείς/κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.  

Το ΕΣΕΚ αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας σε θέματα 

ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και έχει ως στόχο να αποτελέσει το βασικό εργαλείο 

διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

Στρατηγική επιδίωξη είναι, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ μέχρι το 

έτος 2030, να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά 

ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και να αναδείξουν τελικά τη χώρα μας ως ένα από τα Κράτη Μέλη που θα έχει υιοθετήσει 

φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα 

μέτρων και πολιτικών, τοποθετώντας μας στο επίκεντρο των εξελίξεων της Ενεργειακής Ένωσης τόσο για το 

2030 όσο και μακροπρόθεσμα για το έτος 2050.  

Συγκεκριμένα, το ΕΣΕΚ, στο σύνολό του, καθορίζει σημαντικά πιο φιλόδοξους εθνικούς ενεργειακούς και 

κλιματικούς στόχους έως το έτος 2030, τόσο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ που είχε παρουσιαστεί τον 

Ιανουάριο του 2019, όσο και από τους κεντρικούς Ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 

Ενεργειακής Ένωσης και έρχεται να συμβάλει και στη νέα Πράσινη Συμφωνία που προωθείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ειδικότερα, το ΕΣΕΚ θέτει για το έτος 2030:  

α) αρχικά για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των εκπομπών σημαντικά υψηλότερο κεντρικό στόχο 

μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μείωση που ανέρχεται σε πάνω από 42% σε σχέση με 

τις εκπομπές του έτους 1990 και σε πάνω από 55% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 2005, επιτυγχάνοντας 

να ξεπεράσει ακόμη και τους κεντρικούς ευρωπαϊκούς στόχους, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι στο αρχικό 

σχέδιο ΕΣΕΚ οι στόχοι αυτοί ήταν σημαντικά χαμηλότεροι και κατέληγαν σε μείωση κατά 32% και 48% 

αντίστοιχα. Οι νέοι αυτοί στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επίσης απαραίτητοι 

για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 35 

β) για τις ΑΠΕ, σημαντικά υψηλότερο στόχο σε σχέση με το μερίδιο συμμετοχής στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας, αφού τίθεται πλέον στόχος για μερίδιο συμμετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35% και 

επίσης σημαντικά υψηλότερο και από τον κεντρικό Ευρωπαϊκό στόχο για τις ΑΠΕ που είναι στο 32%. Αξίζει 

να επισημανθεί ο ενεργειακός μετασχηματισμός που θα επιτευχθεί στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής 

καθώς προβλέπεται το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβεί το 

60%.  

γ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίσης σημαντικά πιο φιλόδοξο στόχο σε σύγκριση με το 

αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ και υψηλότερο επίσης και από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό στόχο. Ειδικότερα, τίθεται ως 

ποσοτικός στόχος η τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2030 να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε 

καταγραφεί κατά το έτος 2017, εκπληρώνοντας απόλυτα τον σχετικό Ευρωπαϊκό δείκτη για το μέτρο της 

φιλοδοξίας του ΕΣΕΚ. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται ποιοτικά μια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 

38%, σύμφωνα με συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, όπου ο αντίστοιχος κεντρικός ευρωπαϊκός στόχος 

ανέρχεται στο 32,5% και στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ είχε τεθεί στόχος στο 32%. Το ΕΣΕΚ περιγράφει ένα σύνολο 

μέτρων για τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με πιο εμφατικά αυτά στον κτιριακό τομέα και στον 

τομέα των μεταφορών.  

Εμβληματικό στόχο αποτελεί το ιδιαίτερα φιλόδοξο αλλά και παράλληλα ρεαλιστικό πρόγραμμα για τη 

δραστική και οριστική μείωση του μεριδίου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, την απολιγνιτοποίηση δηλαδή, 

με εμπροσθοβαρές χρονικό πρόσημο κατά την επόμενη δεκαετία και την πλήρη απένταξή του από το 

εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το έτος 2028.  

Πίνακας 1-3 Σύνοψη εθνικών στόχων στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ 

 Στόχος 2030 

Μερίδιο ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση 
Ενέργειας 

≥35% 

Μερίδιο ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

≈61-64% 

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ≈16,1-16,5 Mtoe 

Μερίδιο Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή 0% 

Μείωση ΑτΘ ≥42% σε σχέση με το 1990 

1.3.3 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 

Σύμφωνα με το Ν. 4277/2014, το ενεργειακό σύστημα της Πρωτεύουσας οργανώνεται με στόχο την 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται 

η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου για την κάλυψη 

όλων των πόλεων και οικισμών της Αττικής, η κατά τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ 

προωθούνται μέτρα για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση και 

μέτρα για την κατασκευή κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.  

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 36 

2 Μεθοδολογία  

2.1 Εισαγωγή  

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής θα συγκεντρώσει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε η ανάλυση για κάθε τομέα ξεχωριστά σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές (και 

ευκαιρίες) που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

κινδύνων ανά τομέα και αφορά σε προσαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[1, 2]. 

Η ανάλυση επιδιώκει: 

• Να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Να προσδιορίσει τους κύριους κινδύνους για μια στενότερη ανάλυση. 

• Να αξιολογήσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

• Να αξιολογήσει την ευπάθεια. Αυτό συνεπάγεται: 

• ανασκόπηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα 

• αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα 

• Να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα ώστε να προταθεί κατάλληλη δράση 
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Διάγραμμα 2-1 Βήματα ανάλυσης έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και 
των κινδύνων 

2.2.1 Προσδιορισμός και Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων 

2.2.1.1 Βήμα 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου 1 (Τier 1) 

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιπτώσεων για κάθε τομέα (Tier 1). 

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

κατάλογος επίσης θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

Περιφέρεια ή στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Τυχόν παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών θα ληφθούν επίσης να υπόψη. 

2.2.1.2 Βήμα 2 – Διατομεακές και έμμεσες συνέπειες 

Οι κατάλογοι κατηγορίας 1 για κάθε τομέα συγκρίνονται μεταξύ τους και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό το στάδιο 

προστίθενται στον κατάλογο επιπτώσεων της κατηγορίας 1. 

2.2.2 Εκτίμηση ευπάθειας 

2.2.2.1 Βήμα 3 – Ανασκόπηση πολιτικών 

Η κυβερνητική πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Οι εκθέσεις κάθε τομέα θα περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της επιλεγμένης σχετικής 

πολιτικής, καθώς αυτή παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.2.2.2 Βήμα 4 – Κοινωνική Ευπάθεια 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 
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Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (πχ πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν 

• Τοποθεσία και θέση 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 
• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 
• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή χώρων 

εργασίας 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη 
αποφάσεων 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων 
• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων 
• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης 

(π.χ. υγειονομική περίθαλψη) 

Για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

ελέγχου και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα ανά ομάδα επιπτώσεων ή συνολικά για τον τομέα: 

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις; 

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας 
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2.2.2.3 Βήμα 5 – Ικανότητα προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων στους 

τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Μια επισκόπηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα πραγματοποιήθηκε με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

2.2.3 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.2.3.1 Βήμα 6 – Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου 2 (Tier 2) 

Ο κατάλογος των επιπτώσεων (Κατάλογος 1) για κάθε τομέα που προέκυψε από το Βήμα 2 (βλ. Παραπάνω) 

θα αποτελέσει αντικείμενο ενοποίησης για την επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας 

(Επιπτώσεις Καταλόγου 2). 

Πρώτον, παρόμοιες ή αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις θα ομαδοποιούνται όπου είναι δυνατόν. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις της κατηγορίας 2 θα επιλεγούν με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 2-2) και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
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Πίνακας 2-2 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος / οικονομικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος / κοινωνικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος /περιβαλλοντικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος: 

𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ό + 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜷𝜶𝝀𝝀𝝄𝝂𝝉𝜾𝜿ό + 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ό

𝟗
) ∗ (

𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝟑
) ∗ (

𝜠𝝅𝜺ί𝜸𝝎𝝂 𝝌𝜶𝝆𝜶𝜿𝝉ή𝝆𝜶𝝇

𝟑
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. Η πιθανότητα διαφέρει από την εμπιστοσύνη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων (βλ. Βήμα 12) στην Τελική Έκθεση 

Μέγεθος 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή σοβαρών 
βλαβών ή σοβαρών διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές σε 
ακίνητα και υποδομές 

• Σημαντικές συνέπειες για την 
περιφερειακή και εθνική 
οικονομία 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Σημαντική διακοπή ή απώλεια 
εθνικών ή διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών ειδών / οικοτόπων / 
τοπίου 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με διεθνή 
/ εθνική σημασία 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού / 
αέρα 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική ενέργεια) 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις ευάλωτες 
ομάδες 

• Αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για 
την υγεία 

• Μεγάλη μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή συμβολική αξία 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος 
~ 30 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται 
~150 βλάπτονται 

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την υποδομή 

• Επίδραση στην περιφερειακή 
οικονομία 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / οικοτόπους / 
τοπία 

• Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρή αναστάτωση στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια) 
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Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

• Συνέπειες στις λειτουργίες και στην 
παροχή υπηρεσιών για την 
εκκίνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια απώλεια 
ποιότητας / κατάστασης των 
τόπων εθνικής σημασίας 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 

• • Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια / 
μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•  Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. μέσω της 
αύξησης του κόστους παροχής 
υπηρεσιών 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση της υγείας 

• Μέτρια μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Μικρές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 5km ποταμού 

~1.500 επηρεάζονται 
~30 βλάπτονται 

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 

Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές 
Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 

αναστρέψιμης / τοπικής επίδρασης 
Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές συνέπειες 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην εθνική ή 
περιφερειακή οικονομία 

• Τοπική διακοπή συστημάτων 
μεταφοράς 

• Βραχυπρόθεσμες / αναστρέψιμες 
επιπτώσεις σε είδη / οικοτόπους / 
τοπίο ή υπηρεσίες 
οικοσυστήματος 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / αέρα 

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / μικρή 
υποβάθμιση της ποιότητας 
/κατάστασης των καθορισμένων 
χώρων 

• Μικροί αριθμοί που επηρεάζονται 

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέσα στην περιοχή αντιμετωπίσιμου 
συμβάντος 

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή ανά 
έτος 

~ 1 ha οικοτόπων επηρεάζονται ή 
βελτιώνονται 

~ 1 km ποταμού που επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται 
~15 βλάπτονται 

Πιθανότητα 

Για την ταξινόμηση της πιθανότητας εφαρμόζονται τα κριτήριά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην συνέπεια 

και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων καταιγίδας, 

αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, εάν υπάρξει αύξηση της 

συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β)  Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 
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Πίνακας 2-4 Ταξινόμηση πιθανότητας 

Τάξη 
Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 

Επείγων χαρακτήρας 

Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται 

με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 

και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω 

Πίνακας 2-5 Ταξινόμηση του «επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη περιουσιακών 
στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή προσυμφωνημένων αποδόσεων 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες 
για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με περιορισμένο 
κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την 
αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας 

Προσεκτική 
παρακολούθηση  

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις 
πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Αναμονή 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 44 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου. 

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας 
για την αποφυγή δυσλειτουργίας. 

Η βαθμολόγηση για κάθε επίπτωση ή δέσμη επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει τη βαθμολόγηση που πραγματοποιείται σε κάθε 

τομέα και θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται συνεπής προσέγγιση σε όλους τους τομείς. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων της κατηγορίας 2 δεν θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η διαδικασία 

βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίπτωσης. 

Για τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα γίνει μια μικρή προσαρμογή στην 

ανωτέρω γενική προσέγγιση βαθμολόγησης που βασίζεται στον ορισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων 

Ο κατάλογος επιπτώσεων που θα προκύψει από το Βήμα 2 (Κατάλογος 1) θα χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή 

της παραπάνω μεθοδολογίας για να επιλεγούν οι επιπτώσεις υψηλότερης προτεραιότητας για ανάλυση, 

γνωστές ως επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Εκτιμάται ότι μπορούν να αναλυθούν λεπτομερώς περίπου 40 

επιπτώσεις από συνολικά περίπου 700, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλεγούν επιπτώσεις που θα έχουν 

συνδυασμένη βαθμολογία περίπου 30 ή παραπάνω. 

2.2.3.2 Βήμα 7 – Προσδιορισμός Δεικτών 

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος επιπτώσεων 2, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. Για κάθε επίπτωση, θα προσδιοριστούν ένας ή περισσότεροι δείκτες. Οι 

δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 
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2.2.4 Εκτίμηση Τρέχοντος και Μελλοντικού Κινδύνου 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων θα αποτελέσει την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (π.χ. εκθέσεις EMEKA) και συλλογή των καλύτερων 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους από τις υπηρεσίες και τους φορείς. Σε 

ορισμένους τομείς, όπως το νερό, υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι 

επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Τα κύρια κενά σε 

πραγματικά στοιχεία θα καταγράφονται σε κάθε αναφορά τομέα. 

Επίσης θα αναζητηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες ειδικών 

και οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο από την αρχή μέσω κατάλληλα σχεδιασμών δράσεων διαβούλευσης.  

2.2.4.1 Βήμα 8 – Συναρτήσεις απόκρισης 

Το βήμα 8 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ή προηγούμενη εργασία μοντελοποίησης. Αυτό το βήμα 

είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις για τη συσχέτιση μετρήσεων με συγκεκριμένους παράγοντες 

του κλίματος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι εφικτό για όλες τις επιπτώσεις του Καταλόγου 2. Αυτό το 

βήμα θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας «συνάρτησης απόκρισης»  

2.2.4.2 Βήμα 9 - Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Οι συναρτήσεις απόκρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Ο σκοπός αυτού του 

βήματος είναι να παράσχει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), 

όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Θα δοθούν εκτιμήσεις του μελλοντικού κινδύνου στα δύο (2) πιο πιθανά σενάρια αντιπροσωπευτικών 

διαδρομών συγκέντρωσης (RCPs), δηλαδή το RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο, και 8,5 Wm-2 το 2100 σε σχέση 

με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους), και RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). Το πιο 

αισιόδοξο σενάριο (RCP2.6, το οποίο βασίζεται στις χαμηλότερες μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές), 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στα περισσότερα μοντέλα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας, δεδομένης της μικρότερης πιθανότητας εμφάνισής του. 

Τα αποτελέσματα από αυτά τα σενάρια θα αναλυθούν για δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες από την σημερινή και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτές οι περίοδοι θα είναι το 2040 και το 2090, για να εκτιμηθεί η 

κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Για να εξασφαλίσουμε έναν υψηλό λόγο σήματος 

προς θόρυβο, θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της απόδοσης των 20 ετών γύρω από αυτές τις δύο περιόδους. 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές θα εκτιμηθούν ως η διαφορά από την αρχική περίοδο 1981-2000. 

Ο πίνακας με τις χρονικές περιόδους των 20 ετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

20 ετής περίοδος Συνοπτικά 

1981-2000 Σήμερα 

2031-2050 2040 
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2081-2100 2090 

 

2.2.4.3 Βήμα 10 – Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές 

Είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί από τους δείκτες κινδύνου κατά την Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη 

Κλιματική Αλλαγή (CCRA), επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο 

απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον 

αναπτύσσεται επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί έναν από τις 

κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά 

μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του 

πληθυσμού. Για τους τομείς για τους οποίους η κινητήρια δύναμη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

μελλοντικοί σχεδιασμοί για τη πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από το Βήμα 9. 

2.2.4.4 Βήμα 11 – Οικονομικές επιπτώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί το μέγεθος των επιμέρους κινδύνων με 

νομισματικούς όρους. Ο στόχος είναι να εκφραστεί ο κίνδυνος από την άποψη των επιπτώσεών του στην 

ανθρώπινη ευημερία, όπως μετράται από τις προτιμήσεις των ατόμων στον πληγέντα πληθυσμό.  

2.2.5 Έκθεση κινδύνων 

2.2.5.1 Bήμα 12 Έκθεση κινδύνων 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 

στην περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτών των διαφόρων 

κινδύνων, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού», «μεσαίου» ή «χαμηλού» μεγέθους συνέπειες με «υψηλή», 

«μέτρια» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη.  
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3 Επιπτώσεις και δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων και των συνεπειών 

3.1.1 Γενικά 

Η ενεργειακή βιομηχανία έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προσαρμογή και στην άμβλυνση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο τομέας θεωρείται παραδοσιακά ως η κινητήρια δύναμη της αλλαγής 

του κλίματος, μέσω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Από την άλλη πλευρά, η ευαισθησία των 

βασικών πτυχών της ενεργειακής βιομηχανίας στο κλίμα αποκαλύπτει επίσης ότι όλες οι πτυχές του κλάδου 

αυτού (παραγωγή ή εξαγωγή πρωτογενών πηγών, παραγωγή, μεταφορά και διανομή καθώς και υπηρεσίες 

προμήθειας και εξυπηρέτησης πελατών) ενδέχεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ οι κίνδυνοι που ενέχει η κλιματική αλλαγή για τον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα 

συνοψίζονται ακολούθως [7]:  

- Η μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων μειώνει την ενεργειακή διαθεσιμότητα θερμοηλεκτρικών 

μονάδων που ψύχονται από ύδατα λιμνών και ποταμών. Θα απαιτηθούν έργα αποκατάστασης του 

ψυκτικού δυναμικού. Το πρόβλημα αυτό αφορά τους σταθμούς λιγνίτη και τους περισσότερους 

σταθμούς φυσικού αερίου του διασυνδεδεμένου συστήματος.  

- Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δημιουργεί προβλήματα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που 

ψύχονται από θαλασσινό νερό και για το λόγο αυτό γειτνιάζουν με τη θάλασσα. Κατά περίπτωση 

απαιτούνται έργα προστασίας. Το πρόβλημα αυτό θα είναι ιδιαίτερα έντονο στα νησιά.  

- Οι πετρελαϊκές υποδομές (διυλιστήρια, μεγάλου μεγέθους αποθηκευτικοί χώροι) καθώς και 

ορισμένες υποδομές φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου αερίου) γειτνιάζουν με τη 

θάλασσα, για λόγους τροφοδοσίας με πλοία. Επομένως παρουσιάζουν τρωτότητα σχετικά με την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έργα προστασίας θα 

απαιτηθούν κατά περίπτωση. 

- Η παραγωγικότητα υδροηλεκτρικών σταθμών επηρεάζεται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων. 

Έργα προσαρμογής συνδυάζονται σε αυτήν την περίπτωση με έργα προστασίας άρδευσης και 

εγγειοβελτίωσης.  

- Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα κέντρα υψηλής τάσης, είναι 

υποδομές ιδιαίτερα τρωτές σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε πλημμύρες. Επίσης, η άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας επηρεάζει δικτυακές υποδομές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, καθώς και 

τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Τα έργα προστασίας των δικτύων είναι μεγάλης σημασίας για την 

αποτροπή διακοπών τροφοδοσίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων παραγόντων.  

- Τρωτές είναι επίσης και οι εγκαταστάσεις παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από αιολικά 

και δευτερευόντως από ηλιακά. Ο λόγος είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονται να 

είναι έντονα στο πλαίσιο της μεταβολής του κλίματος.  

- Η αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει επίσης επιπτώσεις στις ανάγκες θέρμανσης (μείωση) και στις 

ανάγκες ψύξης (μεγάλη αύξηση ιδίως στις πόλεις λόγω μικροκλίματος). Η μεγάλη διακύμανση 

φορτίων που θα συντελεστεί λόγω των μεταβολών αυτών θα επηρεάσει τις ανάγκες (αύξηση) για 

ευέλικτες μονάδες παραγωγής και θα αυξήσει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Το μικροκλίμα στις 

αστικές περιοχές θα επιβαρυνθεί με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των φορτίων για ψύξη. Τα 
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φορτία αυτά έχουν μεγάλη διακύμανση εποχιακά και ημερήσια. Για την κάλυψή τους θα πρέπει να 

γίνουν επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής με μικρό βαθμό χρήσης τους σε ετήσια βάση και με 

δυνατότητα ταχείας ανόδου και καθόδου φορτίου. Οι μονάδες αυτές επομένως θα έχουν ακριβότερο 

μέσο συνολικό κόστος από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, με αποτέλεσμα την οικονομική 

επιβάρυνση των καταναλωτών. Ορισμένες από τις περιπτώσεις τρωτότητας έχουν τοπικό ή 

περιφερειακό χαρακτήρα. Όμως αφενός δεν πρέπει να αγνοηθούν λόγω των επιπτώσεών τους στο 

συνολικό ενεργειακό σύστημα, αφετέρου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απομονωμένα, αλλά στο 

πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου προστασίας του ενεργειακού συστήματος.  

- Οι πιθανότητες δυσμενών επιπτώσεων στις ενεργειακές υποδομές κατά είδος υποδομής δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν σημαντική συνδιακύμανση. Αυτό οφείλεται στη 

συσχέτιση των διαφόρων τύπων υποδομής μεταξύ τους στο πλαίσιο του ενεργειακού συστήματος. Η 

ταυτόχρονη επίδραση πολλαπλών αιτιών τρωτότητας των ενεργειακών υποδομών είναι πιθανό να 

έχει όχι σωρευτική αλλά μη γραμμική επίπτωση στο ενεργειακό σύστημα. Για παράδειγμα, τυχόν 

σύμπτωση ακραίων φαινομένων πλημμυρών, με υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένη διαθεσιμότητα 

αποθήκευσης υδάτων, μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές τροφοδοσίας. 

Η κατανάλωση ενέργειας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες, καθώς δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και συνεπώς η ενέργεια που παράγεται πρέπει να καταναλωθεί 

αμέσως. Αν και οι ενεργειακές απαιτήσεις συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες, η σχέση ζήτησης ενέργειας 

και θερμοκρασίας δεν είναι γραμμική. Η μεταβλητότητα της θερμοκρασίας του αέρα περιβάλλοντος 

συνδέεται στενά με την κατανάλωση ενέργειας, των οποίων οι μέγιστες τιμές συσχετίζονται με τις ακραίες 

τιμές θερμοκρασίας αέρα (μέγιστη ή ελάχιστη) [39]. Η καθημερινή κατανάλωση ενέργειας σε χώρες σε όλο 

τον κόσμο παρουσιάζει ένα σαφές εποχιακό μοντέλο. Η μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ιστορικά παρουσιάζει μια μοναδική αιχμή κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου παρουσιάζουν πρόσθετη αιχμή το καλοκαίρι. Τα μοντέλα 

κατανάλωσης με μόνο καλοκαιρινές κορυφές μπορούν να βρεθούν εκτός Ευρώπης. 

Στη λεκάνη της Μεσογείου η αναμενόμενη μεταβολή της ζήτησης ενέργειας αναμένεται να αλλάξει ως το 

2050 ως εξής [40]:  

• Θα μειωθεί ο αριθμός των εβδομάδων που απαιτείται θέρμανση κατά 2-3 εβδομάδες ετησίως και 

• Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων που απαιτείται ψύξη  κατά 2-5 εβδομάδες ετησίως  

Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης της θερμοκρασίας στην Αττική στις μέρες μας, η κατανάλωση ενέργειας 

μπορεί να αλλάξει καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα πέφτουν, 

ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ζήτηση ενέργειας για ψύξη θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών.  

Αυτό αποτελεί τον σημαντικότερο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την ενέργεια, καθώς 

συνολική κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της ζήτησης ενέργειας 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να εγκατασταθεί πρόσθετη παραγωγική 

ικανότητα πέραν εκείνης που απαιτείται για την κάλυψη της υποκείμενης οικονομικής ανάπτυξης. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί λόγω των θερμότερων καιρικών συνθηκών ενώ 

αναμένεται μειωμένη κατανάλωση ενέργειας το χειμώνα (βλ. Διάγραμμα 6-1). 
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Διάγραμμα 3-1 ΑΕΠ (πράσινη γραμμή), ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας αέρα (oC) και κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αττική (MWh) [19].  

Στο διάγραμμα 3-1 παρατηρείται σημαντική συσχέτιση του ΑΕΠ με την τελική κατανάλωση ενέργειας στην 

Ελλάδα. Σημειώνεται όμως ότι ένα από τα ζητούμενα της υλοποίησης του νέου Εθνικού Ενεργειακού 

Σχεδιασμού, είναι η εκκαθάριση στην τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα να σταθεροποιηθεί 

παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ. 

Υπάρχουν δύο συνιστώσες στις διακυμάνσεις του φορτίου ενέργειας: η εποχιακή και η ετήσια. Η πρώτη 

επηρεάζεται κυρίως από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και η δεύτερη από τις μακροπρόθεσμες τάσεις 

οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων. 

Η μεταβολή της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας και της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας αέρα για τα έτη 

1997-2001 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6-1. Η κατανάλωση ενέργειας συνδέεται στενά με τη μέση 

ημερήσια θερμοκρασία του αέρα, οι μέγιστες τιμές της κατανάλωσης συμπίπτουν με τα ακρότατα της 

θερμοκρασίας. Τον Ιανουάριο, η κατανάλωση ενέργειας κορυφώνεται κατά τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Στη μεταβατική περίοδο (Μάρτιος-Απρίλιος), όταν οι θερμοκρασίες του αέρα αυξάνονται συνεχώς αλλά 

παραμένουν άνετες, τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας είναι περίπου σταθερά. Η χρήση ενέργειας 

μειώνεται σημαντικά κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σε σύγκριση με τις εργάσιμες ημέρες. Οι 

χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα 

(Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα) και άλλων σταθερών διακοπών (Δεκαπενταύγουστος, 

Χριστούγεννα), ανεξάρτητα από την ημερήσια μέση θερμοκρασία του αέρα. 

Έτος 

Ημερήσια κατανάλωση 
ενέργειας (GWh) 

ΑΕΠ Αττικής  
(x109 EUR) 

Ημερήσια 
θερμοκρασία αέρα 
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Διάγραμμα 3-2 Διάγραμμα σκέδασης της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας και της ημερήσιας μέσης 
θερμοκρασίας αέρα, 1997-2001 [19] 

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και θερμοκρασίας αέρα δεν είναι γραμμική, αλλά παρουσιάζει ένα 

ελάχιστο (περίπου 22 °C) και διπλά μέγιστα. Η ελάχιστη θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

των ημερών βαθμού θέρμανσης και ψύξης. Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία, η κατανάλωση ενέργειας 

αυξάνεται με υψηλότερες θερμοκρασίες (λόγω κλιματισμού). Κάτω από αυτή τη θερμοκρασία, η 

κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται με χαμηλότερες θερμοκρασίες (λόγω θέρμανσης χώρου). Υπάρχουν επίσης 

όρια θερμοκρασίας πέραν των οποίων η κατανάλωση ενέργειας δεν δείχνει περαιτέρω αύξηση. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται στην περιοριστική ισχύ και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων κλιματισμού και στην ικανότητα 

μονώσεως των κτιρίων (Γιαννακόπουλος και Ψιλόγλου, 2006). 

Στην Κύπρο βρέθηκε ότι η διακύμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην «κρύα» και στην 

«θερμή» περίοδο ακολουθεί ένα μη γραμμικό μειούμενο ή αυξανόμενο μοτίβο καθώς αυξάνονται οι 

θερμοκρασίες. Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για την προβολή σε μελλοντικές κλιματολογικές 

συνθήκες εμφανίζονται στα επόμενα σχήματα [20]. 

Μέση ημερήσια θερμοκρασία αέρα 

Αθήνα 

Κανονικοποιημένη συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας 

Εργάσιμες ημέρες 

Σαββατοκύριακα 

Αργίες 

Καθαρά Δευτέρα & Αγίου Πνεύματος 

Πάσχα (Μ.Σάββατο – Δευτέρα του Πάσχα) 

Μεγάλη Παρασκευή 
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Διάγραμμα 3-3 Σχέση ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία αέρα για 
την περίοδο 1999-2009 στην Κύπρο a. για την «κρύα» περίοδο του έτους και β. την «θερμή» περίοδο 
του έτους [20]. 

Συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (GWh) 

Συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (GWh) 
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η αύξηση κατά τη «θερμή» περίοδο του έτους διπλασιάζει τη μείωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας (εξοικονόμηση) στην «κρύα» περίοδο του έτους [20]. 

Οι ΑΠΕ ενδέχεται να επηρεαστούν από την αλλαγή του κλίματος: 

• Ηλιακή ενέργεια: Μεταξύ των ΑΠΕ, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακά φωτοβολταϊκά 

στοιχεία παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη. Με τις προσδοκίες αυτές και τις συνακόλουθες επενδύσεις να 

κινητοποιούνται από τον φωτοβολταϊκό τομέα, είναι λογικό να αναλυθεί το πώς και σε ποιο βαθμό το 

σημερινό φωτοβολταϊκό δυναμικό θα μπορούσε να επηρεαστεί τις επόμενες δεκαετίες από τις 

αναμενόμενες αλλαγές των κλιματικών προτύπων τόσο από πλευράς ενεργειακής παραγωγής όσο και 

ευπάθεια υποδομής [24]. Ωστόσο, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, μόνο λίγες μελέτες έχουν 

διερευνήσει άμεσα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας 

[25]. Ορισμένες μελέτες, με βάση τις προβολές από τα κλιματικά μοντέλα, έχουν εκτιμήσει μέχρι το 

τέλος του 21ου αιώνα καμία ή ελαφρά αύξηση του φωτοβολταϊκού δυναμικού στην Ευρώπη [26, 27, 

28], λίγες εκατοστιαίες αυξήσεις στην Κίνα και λίγες ποσοστιαίες μειώσεις στις δυτικές ΗΠΑ και τη 

Σαουδική Αραβία [29]. Σε μια πρόσφατη μελέτη [30] μελετήθηκε η παραγωγικότητα των Φ/Β στα μέσα 

του 21ου αιώνα στην Ευρώπη αναλύοντας τις προσομοιώσεις ENSEMBLES RCM. Η παραγωγικότητα 

της φωτοβολταϊκής ενέργειας έδειξε ευαισθησία στη προσομοίωση των διαφόρων μελλοντικών 

σεναρίων και συνεκτική σχέση με τις προβλεπόμενες μελλοντικές τροποποιήσεις της κλιματικής 

δυναμικής. Τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις ECHAM5-HAM GCM δείχνουν μια σχέση μεταξύ 

της προβλεπόμενης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και της παραγωγικότητας ενέργειας από 

Φ/Β. Συγκεκριμένα, η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας και η δια-ημισφαιρική θερμική κλίση 

βορρά-νότου μετατοπίζεται προς βορρά και εντείνει την μεσημβρινή κυκλοφορία του Hadley, 

προκαλώντας αυξημένη θολερότητα και μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία στη βόρεια Αφρική, καθώς και 

σαφή ουρανό και ηλιόλουστες συνθήκες στη δυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Επιπλέον, η θερμική 

αντίθεση ξηράς-θάλασσας στον ευρωατλαντικό τομέα επηρεάζει την καταιγίδα του βόρειου 

Ατλαντικού που ευνοεί την καταιγίδα και μειώνει την ηλιακή ακτινοβολία στη βόρεια και ανατολική 

Ευρώπη. Κατά συνέπεια, παρατηρείται σημαντική μείωση της παραγωγικότητας των Φ/Β στην 

Ανατολική Ευρώπη και στη βόρεια Αφρική (έως 7%), ενώ παρατηρείται αύξηση στη Δυτική Ευρώπη και 

την Ανατολική Μεσόγειο (έως 10%). 

Η αύξηση της διάρκειας της ηλιοφάνειας θεωρείται ότι επηρεάζει ιδιαίτερα την απόδοση της ηλιακής 

ενέργειας καθώς η ηλιακή ηλιοφάνεια αυξάνεται με τη μείωση της νέφωσης. Από την άλλη πλευρά, οι 

υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να παρεμποδίσουν σε κάποιο βαθμό το δυναμικό της ηλιακής 

ενέργειας. Ομοίως με αυτό που παρατηρείται για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, φαίνεται ότι ο 

αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί μάλλον ασήμαντος 

βλ. παρακάτω). 

• Αιολική ενέργεια: Η χρήση αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι σήμερα 

ευρέως διαδεδομένη και το ενδιαφέρον της ΕΕ για την με την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με την 

αιολική ενέργεια αυξάνεται επίσης, αφενός λόγω του ρόλου της στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να μεταβάλει τη χωρική 

κατανομή και την ποιότητα των αιολικών πόρων. Κατά συνέπεια, η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 

έχει αντίκτυπο τόσο στην οικονομική σκοπιμότητα της εκμετάλλευσης των αιολικών πόρων όσο και 

στην αξιοπιστία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εγκατάστασή της [32]. 
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Προσομοιώσεις με κλιματικά μοντέλα κατέδειξαν ότι οι ανιχνευθείσες τροποποιήσεις της αιολικής 

ενέργειας φαίνεται να σχετίζονται με αλλαγές τόσο στον μέσο όρο όσο και στο σχήμα της κατανομής 

του ανέμου. Ωστόσο, από επιχειρησιακή άποψη, οι μελλοντικές αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά 

τη γεωγραφική κατανομή της παραγωγικότητας της αιολικής ενέργειας, δηλαδή το έτος 2000 οι 

παραγωγικές και οι μη παραγωγικές περιοχές τείνουν να μην αλλάξουν το δικό τους καθεστώς. Οι 

προσομοιώσεις κλιματικών συνθηκών ENSEMBLES για την Ευρώπη παρουσιάζουν τροποποιήσεις στη 

διαθεσιμότητα της αιολικής ενέργειας σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές 

(αύξηση στη βόρεια Ευρώπη και μείωση στη Μεσόγειο), αν και η παραγωγικότητα της αιολικής 

ενέργειας επηρεάζεται ελαφρώς κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η μικρή επίδραση στην παραγωγικότητα 

της αιολικής ενέργειας των μελλοντικών τροποποιήσεων στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να 

εξηγηθεί με την εξέχουσα σημασία των επιφανειακών και τοπογραφικών χαρακτηριστικών για την 

μεταβλητότητα του ανέμου σε πολύ χαμηλά ύψη (περίπου 100 μέτρα). Σημαντικές είναι οι αλλαγές 

στην πυκνότητα της αιολικής ενέργειας σε παράκτιες εγκαταστάσεις ενώ οι αλλαγές στην ξηρά είναι 

μικρές [30]. 

Οι μεταβολές στην ένταση και στη μεταβλητότητα του ανέμου ενδέχεται να επηρεάσουν τη μέγιστη 

παραγόμενη ισχύ. Ακόμα, και μια αύξηση στους ισχυρούς ανέμους μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή 

ενέργειας, καθώς υπάρχουν ειδικές ταχύτητες ανέμου, ανάλογα με τον τύπο της ανεμογεννήτριας. 

Τέλος, αναφέρεται ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας μπορεί να επηρεαστεί έμμεσα από άλλους 

παράγοντες όπως η βροχή και πάγος. Ωστόσο, το μέγεθος των αλλαγών σε συνδυασμό με τη μικρή 

συμβολή της αιολικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην αιολική ενέργεια. 

• Βιοενέργεια: Οι μορφές βιομάζας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστούν από την αλλαγή 

του κλίματος είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες (δεν υπάρχει καλλιέργεια για χρήση ως πηγή ενέργειας 

και δεν αναμένεται καμία αλλαγή στο άμεσο μέλλον) και η βιομάζα ξύλου που χρησιμοποιείται για τη 

θέρμανση χώρων. Για τη βιομάζα ξύλου, οι αυξημένες πυρκαγιές λόγω της μειωμένης υγρασίας, η 

αυξημένη απώλεια των δένδρων λόγω εκτεταμένων περιόδων ξηρασίας, οι αυξημένες προσβολές από 

έντομα και ο πολλαπλασιασμός των χωροκατακτητικών ειδών αναμένεται επίσης να επηρεάσουν τη 

διαθεσιμότητα βιομάζας ξύλου για θέρμανση. Δεδομένου ότι η χρήση βιομάζας ξύλου για θέρμανση 

περιορίζεται στις αγροτικές ορεινές περιοχές, δεν θεωρείται σημαντική επίδραση. 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο βλαβών - αστοχιών στο σύστημα μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών, υψηλότερης υγρασίας και εναπόθεσης σκόνης 

στους μονωτήρες, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη ανάγκη για καθαρισμό αυτών, πράγμα που έχει ως 

αποτέλεσμα τη συχνότερη διακοπή μονάδων παραγωγής ή γραμμών μεταφοράς και μείωση της διαθέσιμης 

ηλεκτρικής ενέργειας [34]. 

Οι σπινθηρισμοί επί των μονωτήρων αποτελούν φωτεινές εκκενώσεις (δηλαδή εκκενώσεις περιορισμένης 

διαδρομής επί της επιφάνειας των μονωτήρων), συνοδευόμενες από θόρυβο. Ως σπινθηρισμοί συνηθίζεται 

να αποκαλούνται επίσης στην πράξη και οι φωτεινές μερικές εκκενώσεις περί τους αγωγούς που 

συνοδεύονται με θόρυβο (φαινόμενο Corona). Οι σπινθηρισμοί είναι ένα αρκετά σύνηθες ηλεκτρικό 

φαινόμενο στις γραμμές υψηλής τάσης ( π.χ. στα 150 kV) και στις γραμμές μέσης τάσης ( π.χ. στα 20 kV) [35].  
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Οι σπινθηρισμοί παρουσιάζονται αρχικά επί των μονωτήρων λόγω ξένων επικαθίσεων. Οι μερικές αυτές 

εκκενώσεις εξελίσσονται ενίοτε ( λόγω πάρα πολύ μεγάλου ποσοστού ρύπων και υγρασίας ) και σε έρπουσες 

διαρροές επί των μονωτήρων που μπορεί να προκαλέσουν επιφανειακή διάσπαση ή υπερπήδηση, με 

αποτέλεσμα τη διακοπή της τάσης από το μέσο προστασίας της γραμμής (από τις ασφάλειες ή από τον 

διακόπτη προστασίας της γραμμής) ή ακόμα σε περίπτωση διατεταγμένης προστασίας και το «Black-out» 

(διακοπή της τάσης σε πολλές γραμμές) .  

Οι σπινθηρισμοί και η εξέλιξή τους σε έρπουσες εκκενώσεις επί των μονωτήρων οφείλονται κατά κανόνα σε 

ταυτόχρονη επίδραση υγρασίας της ατμόσφαιρας ( που επικάθεται στην επιφάνεια των μονωτήρων υπό 

μορφή δρόσου ) και ρύπανσης στην επιφάνεια των μονωτήρων από καθαλατώσεις, σκόνη, καπναιθάλη κλπ. 

Είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν και οι δύο αυτές συνθήκες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

σπινθηρισμών μετά ερπουσών ηλεκτρικών εκκενώσεων, επιφανειακής διάσπασης ή υπερπήδησης. Για το 

λόγο αυτό, τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται ενίοτε κατά τους φθινοπωρινούς μήνες ( Οκτώβριο και 

Νοέμβριο ), όταν υπάρχει παρατεταμένη ανομβρία (πριν η πρώτη βροχή πλύνει τους μονωτήρες ) και έντονη 

υγρασία κατά τις πρώτες μεταμεσονύκτιες και πρωινές ώρες της ημέρας, σε γραμμές υψηλής και μέσης τάσης 

(όπως προαναφέρθηκε ) και σε περιοχές όπου υπάρχουν επικαθίσεις ρύπων στις επιφάνειες των μονωτήρων. 

Αυτό συμβαίνει σε γραμμές παραθαλάσσιες ή σε γραμμές που βρίσκονται πολύ κοντά σε ρυπογόνες 

βιομηχανίες, όπου στη μεν πρώτη περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν καθαλατώσεις, στη δε δεύτερη, 

έντονη βιομηχανική ρύπανση στους μονωτήρες [35].  

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται όταν η επιφάνειά τους περιλαμβάνει ξένες 

επικαθίσεις (σκόνη, υγρασία, κλπ.). Το ίδιο συμβαίνει και όταν καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια. Έχει 

διαπιστωθεί ότι στα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών κατά την 

ηλεκτρική καταπόνησή τους (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και μερικές εκκενώσεις), συμμετέχει η 

επιφάνειά τους σε πάχος μέχρι 30 Α̊. Γι' αυτό, η επιφανειακή αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την 

προδιάθεση των διάφορων στερεών διηλεκτρικών στην εκδήλωση των παραπάνω φαινόμενων. Επειδή οι 

παράγοντες που προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλλουν (ανάλογα με τις συνθήκες 

λειτουργίας ), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι κάποια σταθερά των στερεών μονωτικών. Η 

επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών σε 

καταπονήσεις που δέχεται η επιφάνεια τους (όπως πχ αντοχή σε ρεύμα διαρροής , αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο, 

δυνατότητα απομάκρυνσης των επικαθίσεων κατά τη βροχή κλπ.), που ενδιαφέρουν στην πράξη για την 

κατασκευή πχ μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών.  

Σε συνθήκες καύσωνα, υπάρχουν αστοχίες υλικών από υπερθέρμανση κ.λπ., με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

βλάβες στο δίκτυο που επηρεάζουν προσωρινά την ηλεκτροδότηση των οικείων περιοχών. Οι υψηλότερες 

θερμοκρασίες απαιτούν μεγαλύτερη συντήρηση του δικτύου. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία δημιουργούν κρίσιμες συνθήκες κρίσιμες 

για τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πχ . η μέση καλοκαιρινή σχετική υγρασία 

αυξάνεται από 40% στη βόρεια και κεντρική Αττική και σε περίπου 65% στις νότιες παραθαλάσσιες περιοχές. 

Εντούτοις, η συχνότητα εμφάνισης αστοχιών λόγω θερμοκρασίας και ο σχετικός κίνδυνος είναι εντός του 

επιπέδου της προγραμματισμένης προσαρμογής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός 

πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες που καθορίζονται από τα πρότυπα σχεδιασμού 

της ενεργειακής βιομηχανίας. 
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Για να εξασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος ζημιών που σχετίζονται με τη θερμότητα ή την υγρασία παραμένει εντός 

του προγραμματισμένου επιπέδου προσαρμογής, οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διεξάγονται 

αποτελεσματικά και έγκαιρα, με ιδιαίτερη προσοχή στην παλαιότερη υποδομή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα 

αυτόνομης προσαρμογής. 

 

Κατά τη διάρκεια κυμάτων καύσωνα, το θαλάσσιο νερό (το οποίο χρησιμοποιείται στην ψύξη του ΑΗΣ 

Λαυρίου) είναι θερμότερο, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ψύξη των μονάδων παραγωγής που οδηγούν σε 

λιγότερο αποδοτική - και ως εκ τούτου πιο δαπανηρή - παραγωγή ενέργειας. 

Οι αυξημένες θερμοκρασίες θαλάσσιου ύδατος θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης των 

θερμοηλεκτρικών σταθμών. Επιπρόσθετα, το νερό ψύξης μπορεί να διατεθεί στο θαλάσσιο αποδέκτη υπό 

όρους οι οποίοι θα είναι δυσκολότερο να τηρηθούν στο μέλλον. Στην ΑΗΣ Λαυρίου σύμφωνα με την Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τα ύδατα ψύξης μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφορά μικρότερη από 10oC μεταξύ του δέκτη και του εκκενωμένου νερού. Οι 

αυξημένες θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συχνότερη υπέρβαση αυτών των ορίων. Αυτό θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με την αλλαγή του χρησιμοποιούμενου συστήματος ψύξης ή με τη μείωση της 

συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η θερμοδυναμική απόδοση του κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί σε αυξημένες 

θερμοκρασίες αέρα. Επιπλέον, για να επιτευχθεί το ίδιο φαινόμενο ψύξης με αυξημένες θερμοκρασίες, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες ποσότητες ψυκτικού μέσου. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερες 

απαιτήσεις άντλησης που οδηγούν σε μείωση της χωρητικότητας των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν 

υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος (αύξηση της θερμοκρασίας) και της μείωσης του 

θερμικού συντελεστή των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς οι τελευταίοι θα μειωθούν με την πάροδο 

του χρόνου λόγω της γήρανσης των μονάδων ισχύος και του σχεδίου απολιγνιτοποίησης της χώρας. 

Δεδομένου ότι η σχετική έρευνα εξακολουθεί να λείπει, συνιστάται περαιτέρω εργασία στον τομέα. 
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Η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση των καλοκαιρινών βροχοπτώσεων θα οδηγήσει σε αύξηση της 

ζήτησης για παροχή νερού ύδρευσης και άρδευσης και έτσι την κατανάλωση ενέργειας. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (06) ο σημαντικότερος φορέας ύδρευσης είναι η Επιχείρηση Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Η ΕΥΔΑΠ αποτελεί επίσης και τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης στη χώρα. Επίσης, στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής λειτουργούν οι ΔΕΥΑ 

Λουτρακίου – Περαχώρας και η ΔΕΥΑ Λαυρεωτικής. 

Από τους ταμιευτήρες ΕΥΔΑΠ μόνο αυτός Υλίκης είναι φυσικά σχηματισμένη λίμνη. Λόγω της χαμηλής 

υψομετρικής της θέσης γίνεται το νερό από αυτήν αντλείται μέσω αντλητικών συγκροτημάτων. Τα 

αντλιοστάσια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γι΄αυτό η υδροληψία και μεταφορά 

νερού από την Υλίκη παρουσιάζει υψηλό λειτουργικό κόστος. Όπως και ο Ταμιευτήρας του Μαραθώνα, η 

Υλίκη λειτουργεί ως βοηθητική πηγή υδροληψίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Χαρακτηριστικά Αντλιοστασίων Υλίκης:  

1.  Κεντρικό αντλιοστάσιο (Χερσαίο): Ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης σε εγκατεστημένη ισχύ. 

Παροχετευτική ικανότητα: 750.000m3 νερού/ημέρα Εγκατεστημένη ισχύς: 21.000 ίπποι Ελάχιστη 

στάθμη αναρρόφησης: +71 μυθ.  

2.  Πλωτό αντλιοστάσιο: Μεταφέρει νερό από τα βαθύτερα σημεία του ταμιευτήρα προς το κεντρικό 

αντλιοστάσιο. Παροχετευτική ικανότητα: 800.000 m3νερού/ημέρα Εγκατεστημένη ισχύς: 5.000 ίπποι 

Ελάχιστη στάθμη αναρρόφησης: +44 μυθ. Όπου μυθ (μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας). 

Η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 γεωτρήσεις στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας που 

έχουν εφεδρικό ρόλο στο σύστημα υδροληψίας της. Μπορούν να διακριθούν ως προς τη σημερινή τους 

λειτουργία σε κύριες και δευτερεύουσες. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας των γεωτρήσεων ανέρχεται 

στους 25.000 ΗΡ. Οι γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ έχουν συνολική αντλητική ικανότητα 800.000 κμ νερού ανά 

ημέρα, ενώ η ασφαλής τους απόδοση εκτιμάται σε 70-125 εκατ. κ. μ. νερού ανά έτος. 

Στη ΠΕ Νήσων λειτουργούν οι αφαλατώσεις Αγκιστρίου και Ύδρας συνολικής δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα 

και 1.600 m3/ημέρα αντίστοιχα. Επίσης, προγραμματίζεται η κατασκευή νέων μονάδων αφαλάτωσης στους 

οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι Κυθήρων.  

Οι αρδεύσεις στις καλλιέργειες του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής σε ότι αφορά τον τρόπο μεταφοράς και 

διανομής ασκούνται αποκλειστικά μέσω ατομικών και ομαδικών ιδιωτικών υδροληψιών και δεν υπάρχουν 

συλλογικά δίκτυα. Σε ότι αφορά την προέλευση του αρδευτικού ύδατος αυτή αντλείται αποκλειστικά από 

υπόγειους φορείς, αφού δεν υπάρχει άντληση επιφανειακών. Από πλευράς συστημάτων εφαρμογής 

παρατηρείται η χρησιμοποίηση καταιονισμού στις μεγάλες καλλιέργειες και μικροάρδευσης (σταγόνα και 

μικροεκτοξευτές) κυρίως σε κηπευτικά και δενδρώδη. Οι μεγάλες καλλιέργειες είναι, συνήθως, ξηρικές και 

κατά συνέπεια οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι τα κηπευτικά και τα ελαιόδενδρα. 

Αναμένεται ότι λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων θα υπάρξουν μεγαλύτερες περίοδοι άρδευσης. 

Δεδομένου ότι η αρδευόμενη γεωργία βασίζεται σε εκμετάλλευση υπόγειων υδατικών πόρων μέσω 

αντλήσεων, αναμένεται αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 57 

Όσον αφορά τον πετρελαϊκό τομέα και το φυσικό αέριο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να 

συνοψιστούν ως ακολούθως [33]: 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Οι αλυσίδες εφοδιασμού μεγάλων εταιρειών περιλαμβάνουν προμηθευτές σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η έγκαιρη κατασκευή, η προμήθεια και η διανομή είναι 

ήδη ευάλωτες στις διαταραχές που σχετίζονται με το κλίμα. Η κατασκευή, η 

αποθήκευση και η διανομή εξοπλισμού και προμηθειών ενδέχεται να γίνουν 

περισσότερο ευάλωτες. 

• Η μεταφορική υποδομή τρίτων είναι πιθανό να αποτελέσει τομέα που 

προκαλεί ανησυχία. 

• Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενο 

λειτουργικό κόστος, διακοπές στις βασικές προμήθειες και επιχειρήσεις και 

αυξημένο χρόνο εκτός λειτουργίας. 

• Οι χερσαίες μεταφορές, τόσο σιδηροδρομικές όσο και οδικές, είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο διακοπών. 

• Το κόστος μεταφοράς θα αυξηθεί. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία και οι οδοί μεταφοράς (μαζί με τις συναφείς βασικές 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχονται από τρίτους) που βρίσκονται σε 

παράκτιες περιοχές και στις πλημμυρικές περιοχές θα διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο. 

• Τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των πλημμυρών και αποστράγγισης 

ενδέχεται να κινδυνεύσουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, από τις 

υπερβολικές καταιγίδες, τη διάβρωση των ακτών, τις μεταβολές των 

βροχοπτώσεων και την μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα των συμβάντων 

πλημμύρας. Αυτό θα οδηγήσει σε ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, σε 

διαταραχές παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες (ενέργεια, επικοινωνίες, 

επεξεργασία νερού και αποβλήτων), σε διαταραγμένες μεταφορικές 

συνδέσεις, σε περισσότερους χρόνους διακοπής λειτουργίας 

Λειτουργία και απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων 

• Οι αυξημένες καταιγίδες και οι πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν και να 

καθυστερήσουν τις λειτουργικές διαδικασίες και να μειώσουν την παραγωγή. 

• Σημαντικές αυξήσεις του κόστους υλικών, εργασίας και ανασυγκρότησης μετά 

από ένα ακραίο συμβάν. 

• Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την απόδοση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και εξοπλισμό όπως συμπιεστές, 

αεριοστρόβιλοι, αντλίες, γεννήτριες. 

• Οι συνέπειες περιλαμβάνουν την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, τη 

μείωση της παραγωγής, ανάγκη για περισσότερη συντήρηση, μείωση της 

απόδοσης και της ζωής των περιουσιακών στοιχείων, υψηλότερο κόστος 

απόσβεσης, πρόωρης διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. 

• Μεγαλύτερο κόστος για την ψύξη του ΥΦΑ. 

• Η διατήρηση της απόδοσης του ενεργητικού απαιτεί αλλαγές στα 

προγράμματα συντήρησης και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο 

λειτουργικό κόστος. 
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• Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη στοιχείων ενεργητικού, διαταραχές στους 

αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, απώλεια / μειωμένη παραγωγή, 

μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης, αυξημένη αποθήκευση χώρου ή των 

προμηθειών και του εξοπλισμού, τη μείωση της διάρκειας ζωής των 

περιουσιακών στοιχείων (που οδηγεί σε αλλαγές στις αποσβέσεις τιμολογίων 

και πρόωρης διαγραφής περιουσιακών στοιχείων). Πρόσθετες μη 

προγραμματισμένες επενδύσεις κεφαλαίου μπορεί να απαιτηθούν. 

• Αλλαγές που οφείλονται στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην 

αύξηση της έντασης της καταιγίδας θα επηρεάσουν τη λειτουργία και 

σχεδιασμό υπεράκτιων εγκαταστάσεων εξόρυξης.  

• Περιουσιακά στοιχεία με παρωχημένα πρότυπα σχεδιασμού ενδέχεται να 

αποσύρονται συχνότερα αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. 

Εργατικό Δυναμικό 

• Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρησιακές διαδικασίες (πχ 

υψηλότερες θερμοκρασίες) μπορεί να έχουν πρόσθετες επιπτώσεις στην 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία και οι λειτουργικές διαδικασίες που έχουν 

σχεδιαστεί σύμφωνα με προηγούμενα δεδομένα για το κλίμα θα 

χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. 

• Οι επιπτώσεις στη φήμη και στις διαφορές είναι σημαντικές. 

• Η ασφαλιστική εργοδοτική κάλυψη και η κάλυψη αστικής ευθύνης μπορεί να 

τεθούν σε κίνδυνο αν οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη την κλιματική 

αλλαγή κατά εκτίμηση κινδύνου στην υγεία και την ασφάλεια. 

3.1.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 1 

Συνολικά προσδιορίστηκαν 29 επιπτώσεις και συνέπειες για τον τομέα της ενέργειας (παρατίθενται στο 

Παράρτημα 1). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

1. Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

2. Ζήτηση ενέργειας από παρόχους ύδατος 

3. Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 

4. Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 

5. Απόδοση αεροστροβίλων 

6. Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές 

7. Ικανότητα Μεταφοράς – Υπόγειες γραμμές 

8. Λειτουργία Σταθμών Συμπίεσης ΦΑ 

9. Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 

10. Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

11. Πλημμύρα Υποδομών 

12. Περιφερειακές ενεργειακές απαιτήσεις 

13. Ζημιές από τον άνεμο 

14. Αιολική ενέργεια 

15. Παραγωγή βιοκαυσίμων 

16. Παράκτια διάβρωση που θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή υποδομή 
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17. Ζημιές / Διαταραχές σχετικές με το κρύο 

18. Απαιτήσεις ημερήσιας ενέργειας 

19. Βλάβες από κεραυνούς 

20. Ηλιακή ενέργεια 
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3.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 2  

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 για τις προαναφερθείσες ομάδες 

επιπτώσεων επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση οι ακόλουθες επιπτώσεις της Κατηγορίας 2:  

1. Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 
2. Πλημμύρα Υποδομών 
3. Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 
4. Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 
5. Απόδοση αεριοστροβίλων 
6. Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές 
7. Ικανότητα Μεταφοράς – Υπόγειες γραμμές 
8. Λειτουργία Σταθμών Συμπίεσης ΦΑ 
9. Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 
10. Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

Η αναλυτική βαθμολόγηση του Καταλόγου 1 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2.  
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3.3 Δείκτες κινδύνου για την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων 

Οι δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

Οι «καλοί» δείκτες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, δηλαδή πρέπει: 

• Να είναι ευαίσθητοι στις κλιματικές μεταβολές, αλλά επίσης να επιτρέπουν τον επιμερισμό των 

κλιματικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. 

• Να παρέχουν ένα μέτρο μεταβολής της πιθανότητας ή των συνεπειών που σχετίζονται με μια βασική 

γραμμή, επομένως απαιτούνται ιστορικά δεδομένα για να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση. 

• Να παρουσιάζονται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες εάν είναι απαραίτητο  

• Να δίνουν ένα πραγματικό μέτρο μιας συνέπειας και να συνδέονται στενά με τις πιθανές δράσεις 

προσαρμογής  

Οι επιλεγμένοι δείκτες για τον ενεργειακό τομέα παρατίθενται ακολούθως: 

EN1 - Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

Σε αυξημένες θερμοκρασίες, η ζήτηση ενέργειας για ψύξη μπορεί επίσης να αυξηθεί λόγω της αυξημένης 

χρήσης συστημάτων κλιματισμού τόσο σε οικιστικά όσο και σε μη οικιστικά κτίρια (αυτό θα ήταν μια 

αυτόνομη απάντηση προσαρμογής σε θερμότερες συνθήκες). Μεγαλύτερη ζήτηση ψύξης μπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε πρόσθετη πίεση στο ενεργειακό σύστημα. 

EN2 - Πλημμύρα Υποδομών 

Ένας σημαντικός αριθμός Υ/Σ και ΚΥΤ βρίσκονται εντός πλημμυρικών ζωνών που έχουν προσδιοριστεί στο 

ΣΔΚΠ του ΥΔ Αττικής  

EN3 - Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 

Οι θερμότεροι χειμώνες θα οδηγήσουν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση. Πρόκειται για μια 

ευκαιρία τόσο από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας όσο και από την καταπολέμηση της ενεργειακής 

φτώχειας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. 

EN4 - Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 

Ένας σημαντικός αριθμός υποδομών που σχετίζονται με την ενέργεια βρίσκεται στις παράκτιες ζώνες της 

Αττικής. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις υποδομές περιλαμβάνουν τον ΑΗΣ Λαυρίου, τα διυλιστήρια Ελευσίνας 

και Ασπροπύργου, το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας και το Μετρητικό Σταθμό 

Εισόδου Αγίας Τριάδας.  

EN5 - Απόδοση αεροστροβίλων 

Η απόδοση των θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας μπορεί να επηρεαστεί από την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε χαμηλότερη πυκνότητα αέρα, η οποία μπορεί να 
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μειώσει την ποσότητα του αέρα που εισάγεται στο στρόβιλο και συνεπώς την ποσότητα του καυσίμου που 

καίγεται..  

EN6 - Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές & EN7 - Ικανότητα Μεταφοράς – Υπόγειες γραμμές 

Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται με τις απώλειες που 

οφείλονται σε αυξήσεις θερμοκρασίας στις εναέριες και υπόγειες γραμμές μεταφοράς και στους 

μετασχηματιστές. 

EN8 - Λειτουργία Σταθμών ΦΑ  

Αυτή η επίπτωση σχετίζεται με τη μειωμένη απόδοση των εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής Φυσικού 

Αερίου και με το μεγαλύτερο κόστος για την ψύξη του ΥΦΑ. 

ΕΝ9 - Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σφαλμάτων στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών, υψηλότερης υγρασίας και απόθεσης σκόνης σε μονωτές, 

οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη ανάγκη καθαρισμού μονωτών, με αποτέλεσμα τη συχνότερη διακοπή της 

λειτουργίας μονάδων παραγωγής ή γραμμών μεταφοράς.  

ΕΝ10 - Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

Οι αυξημένες θερμοκρασίες του θαλάσσιου νερού θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού 

απόδοσης των συστημάτων ψύξης των θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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3.4 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις  

Οι αυξημένες θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη ζήτηση για ψύξη και θα επηρεάσουν 

μελλοντικά τον σχεδιασμό των κτηρίων ή και τους κτηριοδομικούς κανονισμούς. Ταυτόχρονα, οι συνέπειες 

από τις υψηλές θερμοκρασίες για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφοράς (π.χ. λειτουργία σε μειωμένη 

ισχύ προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού) ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα 

κάλυψης της ζήτησης για ψύξη. Η μη ικανοποίηση της ζήτησης δημιουργεί θερμική καταπόνηση σε ζώα και 

ανθρώπους (Γεωργία-Κτηνοτροφία, Υγεία) και έχει επιπτώσεις την παραγωγικότητα του εργατικού 

δυναμικού (Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά). 

Οι θερμότεροι χειμώνες οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και έτσι μειώνονται οι 

λογαριασμοί ενέργειας. Πρόκειται επίσης για μια ευκαιρία στα νέα κτήρια, καθώς θα χρειαζόταν μειωμένη 

δυναμικότητα θέρμανσης (Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά).  

Οι μεταβολές των εποχιακών προτύπων για τις βροχοπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της 

διαθεσιμότητας νερού και ως εκ τούτου σε αυξημένο ανταγωνισμό για το νερό μεταξύ διαφόρων τομέων 

(Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες) 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι ακραίες καταιγίδες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

καθυστερήσεις ή κλείσιμο λιμένων και λιμενικών δραστηριοτήτων, ζημιές σε υποδομές και φορτία και 

αυξημένο κόστος διατήρησης των διαύλων πλοήγησης. Όλες αυτές οι συνέπειες θα μπορούσαν με τη σειρά 

τους να επηρεάσουν την ενέργεια μέσω της διακοπής των εισαγωγών καυσίμων (Υδατικοί πόροι & 

Πλημμύρες, Παράκτιες Ζώνες). 

Οι πυρκαγιές μπορεί να έχουν σημαντικές απειλές για τις μεγάλες υποδομές (Δασικά Οικοσυστήματα & 

Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα). 
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4 Συναρτήσεις απόκρισης 

4.1 Περίληψη 

Για κάθε μία από τις επιπτώσεις προτεραιότητας που επιλέχθηκαν για την ανάλυση Tier 2, αναπτύχθηκαν οι 

δείκτες κινδύνου. Ο στόχος αυτών των δεικτών είναι να δημιουργηθούν είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές 

"συναρτήσεις απόκρισης" που να συνδέουν τις συνέπειες των επιπτώσεων με κλιματικές μεταβλητές. 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να κατανοήσουμε την ευαισθησία (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) των 

επιλεγμένων δεικτών σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Βασίστηκε στην ανασκόπηση και σύνθεση 

των υφιστάμενων αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας και περιλαμβάνει την καταγραφή των βασικών 

υποθέσεων και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Δεδομένης της ποικίλης και 

εκτεταμένης μορφής του τομέα, αναπτύχθηκαν επιλεγμένοι δείκτες ως μέσο συγκέντρωσης βασικών 

ζητημάτων και αξιολόγησης κινδύνου. 

Για κάθε δείκτη, ζητήθηκαν κατάλληλα σύνολα δεδομένων από δημόσιες πηγές. 

Το αποτέλεσμα είναι μια συνάρτηση απόκρισης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις μελλοντικές 

προβλέψεις για το κλίμα, στο Κεφάλαιο 5, για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων. 

4.2 EN1 - Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

Όπως προαναφέρθηκε, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως κατά μέσο όρο για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του (73,2% θερμική και 26,8% ηλεκτρική ενέργεια). Ανάλογα με την 

τελική χρήση, 63,7% της συνολικής ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας χρησιμοποιούνται για θέρμανση 

χώρων, 17,3% για μαγείρεμα, 10,2% για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 5,7% για ζεστό νερό χρήσης 

(ΖΝΧ), 1,7% για φωτισμό, και 1,3% για ψύξη [17]. 

Από τις 3.750 kWh της μέσης ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας, 113 kWh καταναλώνονται για θέρμανση χώρων 

και 184kWh για ψύξη. Τα μεγέθη αυτά διαφέρουν μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Έτσι, στις αστικές 

περιοχές η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη ανέρχεται σε 212 kWh και στις αγροτικές σε 77 kWh.  

Έξι στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για να ψύχουν την κατοικία τους (ολόκληρη ή τμήμα 

αυτής) κατά τους ζεστούς μήνες του έτους. Αναφορικά με την ημερήσια λειτουργία των συστημάτων ψύξης, 

τα μισά περίπου νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3-5 ώρες, κατά τους θερινούς μήνες (Μάιο 

έως Σεπτέμβριο). 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι πιθανό ότι η ζήτηση ενέργειας για ψύξη επίσης θα αυξηθεί λόγω της 

αυξημένης χρήσης συστημάτων κλιματισμού τόσο σε οικιακά όσο και σε μη οικιστικά κτίρια (αυτό θα ήταν 

μια αυτόνομη προσαρμογή στις θερμότερες συνθήκες). 

Οι αυξημένες απαιτήσεις για την ψύξη θα έχουν αντίκτυπο στον τομέα της ενέργειας, καθώς θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη ζήτηση. Οι μελλοντικές αλλαγές στη ζήτηση 

ψύξης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο κτηριακό απόθεμα, αλλαγές στην 

εγκατάσταση και απόδοση των ψυκτικών συστημάτων, στο μέγεθος και στη συμπεριφοράς του πληθυσμού.  
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Για τη δημιουργία μιας συνάρτησης απόκρισης για τη ζήτηση ψύξης, χρησιμοποιείται ο Δείκτης 

Βαθμοημέρες Ψύξης (Cooling Degree Days - CDD). 

Οι Βαθμοημέρες Ψύξης είναι ο συνηθέστερος κλιματικός δείκτης της ζήτησης ενέργειας για υπηρεσίες ψύξης 

και είναι ένα μέτρο της απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία βάσης. 

Θεωρείται ότι, εάν η θερμοκρασία του αέρα είναι κάτω από τη βασική θερμοκρασία, δεν απαιτείται ενέργεια 

για ψύξη. Στην παρούσα ανάλυση, οι Βαθμοημέρες Ψύξης ορίζονται ως το άθροισμα μέσου αριθμού βαθμών 

με το οποίο η θερμοκρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη από 25° C. Η ανάλυση των μελλοντικών προβλέψεων 

του Δείκτη CDD παρέχει ένα μέσο για να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ζήτηση για ψύξη μπορεί να 

αλλάξει στο μέλλον βάσει μόνο κλιματικών παραγόντων. 

Έτσι, ο Δείκτης Βαθμοημέρες Ψύξης μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

CDD = max (T – T*, 0) 

όπου T* είναι οι θερμοκρασίες βάσης (25° C) και T είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία που υπολογίζεται 

από τα ημερήσια δεδομένα κλιματικών μοντέλων τόσο για την περίοδο αναφοράς όσο και για τη μελλοντική 

περίοδο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat την περίοδο 1975-2018, το έτος με το μεγαλύτερο αριθμό βαθμοημερών 

ψύξης ήταν το 2012 όπου ανήλθαν σε 697 στην Αττική και 444 στη Χώρα.  

 

Διάγραμμα 4-1 Ιστορικές Βαθμοημέρες Ψύξης (πηγή EUROSTAT) 
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Εικόνα 4-1 Βαθμοημέρες ψύξης – έτος 
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Εικόνα 4-2 Βαθμοημέρες ψύξης – Θέρος 
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Εικόνα 4-3 Βαθμοημέρες ψύξης – Άνοιξη 
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Εικόνα 4-4 Βαθμοημέρες ψύξης – Φθινόπωρο  
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4.3 EN2 - Πλημμύρα Υποδομών 

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενοι από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ Χάρτες Κινδύνων 

Πλημύρας για 3 επιμέρους σενάρια και 3 διαφορετικές περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και 

σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΛΑΠ).  Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ 

[50] στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν 26 Υποσταθμοί (Υ/Σ) και 16 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) του 

Συστήματος Μεταφοράς. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα για διαφορετικά σενάρια 2 έως 6  Υ/Σ 

και ΚΥΤ του Συστήματος βρίσκονται εντός πλημμυρικών ζωνών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη μέτρηση των επιπτώσεων των πλημμυρών στην ενεργειακή υποδομή: 

αριθμός διακοπών, μήκος δικτύου που επηρεάζεται,   τύπος εξοπλισμού που επηρεάζεται, αριθμός πελατών 

που επηρεάζονται κλπ. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε ο συνολικός αριθμός Υ/Σ και ΚΥΤ του Συστήματος 

εντός πλημμυρικών ζωνών. 
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Εικόνα 4-5 Σύστημα Μεταφοράς και πλημμυρικές Ζώνες ΣΔΚΠ Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
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Πίνακας 4-1 Υ/Σ & ΚΥΤ Συστήματος Μεταφοράς και πλημμυρικές ζώνες 

 Ευμενές Σενάριο Μέσο Σενάριο Δυσμενές Σενάριο 

 Τ=50 Τ=100 Τ=1000 Τ=50 Τ=100 Τ=1000 Τ=50 Τ=100 Τ=1000 

Υ/Σ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗΣ          

ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ          

ΒΑΡΗ          

ΕΛΕΥΣΙΝΑ      √   √ 

ΚΑΛΑΜΟΣ          

ΜΕΘΑΝΑ          

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ          

ΜΕΓΑΡΑ          

Ν. ΜΑΚΡΗ          

ΟΙΝΟΦΥΤΑ          

ΡΟΥΦ         √ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ          

ΣΠΑΤΑ          

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ    √ √ √   √ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ          

ΕΛΠΕ/Β.Ε. Ασπροπύργου          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ    √ √ √   √ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ          

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ          

ΟΣΕ 1 (Αχαρνές)          

ΟΣΕ 13 (Σπάτα)          

ΚΕΡΑΤΕΑ          

ΟΣΕ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ          

ΕΛΠΕ/Β.Ε. Ελευσίνας          

ΚΑΡΑΤΖΑΣ          

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΗΣΟΣ)          

ΔΡΥΟΠΗ          

ΚΥΤ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 400 kV          

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 150 kV          

ΑΧΑΡΝΕΣ 400 kV          

ΑΧΑΡΝΕΣ 150 kV          

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 400 kV          

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 150 kV          

ΠΑΛΛΗΝΗ 400 kV          

ΠΑΛΛΗΝΗ 150 kV          

ΛΑΥΡΙΟ 400 kV ΑΗΣ          

ΛΑΥΡΙΟ 150 kV ΑΗΣ          

ΛΑΥΡΙΟ 150 kV – Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ          

ΛΑΥΡΙΟ (Μικρή Μονάδα 
Συνδυασμένου Κύκλου & 
Αεριοστροβιλικές Μονάδες) 

         

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 400 kV          

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 150 kV          

ΡΟΥΦ 400 kV         √ 

ΡΟΥΦ 150 kV         √ 
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4.4 EN3 - Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 

Οι θερμότεροι χειμώνες θα οδηγήσουν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση. Πρόκειται για μια 

ευκαιρία τόσο από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας όσο και από την καταπολέμηση της ενεργειακής 

φτώχειας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. 

Όπως προαναφέρθηκε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως κατά μέσο όρο για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του (73,2% θερμική και 26,8% ηλεκτρική ενέργεια). Ανάλογα με την 

τελική χρήση, 63,7% της συνολικής ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας χρησιμοποιούνται για θέρμανση 

χώρων, 17,3% για μαγείρεμα, 10,2% για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 5,7% για ζεστό νερό χρήσης 

(ΖΝΧ), 1,7% για φωτισμό, και 1,3% για ψύξη [17]. 

Οι πραγματικές Βαθμοημέρες θέρμανσης (Heating Degree Days - HDD) παρέχουν μια ένδειξη της 

αναμενόμενης ζήτησης θέρμανσης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία αναφοράς. Οι πραγματικές 

Βαθμοημέρες θέρμανσης εκφράζουν τη δριμύτητα του κρύου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία δωματίου. Για να καθοριστεί μια κοινή 

και συγκρίσιμη βάση, η Eurostat όρισε την ακόλουθη μέθοδο για τον υπολογισμό των ημερών βαθμού 

θέρμανσης: 

HHD = (18° C - Tm) x d εάν το Tm είναι κατώτερο ή ίσο με 15° C (κατώφλι θέρμανσης) και είναι μηδενικό 

εάν η Tm είναι μεγαλύτερη από 15 ° C. Tm είναι η μέση θερμοκρασία [(Tmin + Tmax) / 2] σε μια περίοδο d 

ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε ημερήσια βάση (d = 1), προστιθέμενοι σε έναν 

ημερολογιακό μήνα - και εν συνεχεία σε ένα χρόνο. 
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Εικόνα 4-6 Βαθμοημέρες θέρμανσης - έτος 
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Εικόνα 4-7 Βαθμοημέρες θέρμανσης - χειμώνας 
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Εικόνα 4-8 Βαθμοημέρες θέρμανσης - Άνοιξη 
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Εικόνα 4-9 Βαθμοημέρες θέρμανσης - Φθινόπωρο 
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Διάγραμμα 4-2 Ιστορικές βαθμοημέρες θέρμανσης (πηγή: Eurostat)  

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011 – 

Σεπτεμβρίου 2012 κατανάλωσε 8.913 kWh για θέρμανση (13.748 στις αγροτικές περιοχές και 7.447 στις 

αστικές). Την ίδια περίοδο ο αριθμός βαθμοημερών θέρμανσης ανήλθε στην Αττική σε 1402 και σε 1847 στη 

Χώρα.  

Για τους σκοπούς της ανάλυσης καταρτίστηκε μια συνάρτηση που εξετάζει πώς η ζήτηση ενέργειας για τη 

θέρμανση οικιακών χώρων διαφέρει ανάλογα με τις αλλαγές στις πραγματικές ημέρες θερμοκρασίας 

θέρμανσης: Υποθέτοντας μια γραμμική σχέση μεταξύ της χρήσης ενέργειας για θέρμανση χώρου και των 

πραγματικών βαθμοημερών θέρμανσης, η προκύπτουσα κλίση είναι 5,3 kWh / πραγματικές hdd / αστικό 

νοικοκυριό / έτος και 7,4 kWh / πραγματικές hdd / αγροτικό νοικοκυριό / έτος.  

Για τους Δήμους της ΠΕ Νήσων καθώς και τους περιαστικούς Δήμους Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μεγαρέων, 

Κρωπίας, Ελευσίνας, Ραφήνας - Πικερμίου, Διονύσου, Ωρωπού, Λαυρεωτικής, Παιανίας, Φυλής, Σπάτων - 

Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Σαρωνικού και Μαρκοπούλου Μεσογαίας λήφθηκε υπόψη η σχέση 7,4 kWh / 

πραγματικές hdd / νοικοκυριό / έτος. 
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4.5 EN4 - Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 

Ο δείκτης κινδύνου ορίζεται ως ο αριθμός των εγκαταστάσεων ενέργειας (Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας – Διυλιστηρίων - Σταθμών ΥΦΑ)που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο από την Ανύψωση της Στάθμης 

της Θάλασσας.   

Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) στο μακρινό μέλλον θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 

εγγύς μέλλον. Στο τρέχον έργο εξετάστηκαν τα Σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 για τις 2 μελλοντικές περιόδους 

(2031-2050 και 2081-2100) για τον μέσο όρο των 5 προσομοιώσεων AOGCMs καθώς και για το 90% και 95% 

εκατοστημόριο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις, η στάθμη της θάλασσάς στην περιοχή του 

Λαυρίου αναμένεται να αυξηθεί περίπου 11 cm στο εγγύς μέλλον. Για την περίπτωση του σεναρίου RCP8.5 

η άνοδος αναμένεται εντονότερη και θα αγγίξει τα 27 cm στο εγγύς μέλλον.  

Σύμφωνα με τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 η διαρκής άνοδος στη θαλάσσια ζώνη του ΑΗΣ Λαυρίου θα αγγίξει 

στο τέλος του αιώνα τα 12 cm για το σενάριο RCP4.5 και τα 35 cm για το σενάριο RCP8.5. Κάτω από τις 

δυσμενέστερες προβλέψεις (95% εκατοστημόριο) η ΑΣΘ δεν αναμένεται ως στο τέλος του αιώνα να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην υφιστάμενη υποδομή του ΑΗΣ Λαυρίου με δεδομένο ότι η ελάχιστη στάθμη του 

κρηπιδώματος είναι στα +1,49m. Ελαφρά μικρότερη αναμένεται η ΑΣΘ στην περιοχή του κόλπου της 

Ελευσίνας. 

Πίνακας 4-2 Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στον ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (m) 

RCP4.5 RCP8.5 

2040 2090 2040 2090 

Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

0,11 0,21 0,23 0,12 0,23 0,24 0,27 0,46 0,47 0,35 0,67 0,71 

Πίνακας 4-3 Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στον ΥΦΑ Ρεβυθούσας και στα διυλιστήρια Ελευσίνας (m) 

RCP4.5 RCP8.5 

2040 2090 2040 2090 

Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 Mean Q90 Q95 

0,09 0,19 0,20 0,11 0,21 0,21 0,23 0,41 0,42 0,32 0,58 0,61 

4.6 EN5 - Απόδοση αεροστροβίλων  

Η αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνει την απόδοση των θερμοηλεκτρικών σταθμών δηλ. μειώνει 

την αναλογία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή της.  

Η σταθμοί παραγωγής είναι ευάλωτοι σε πλημμύρες, μειωμένη ροή, θερμότερο νερό και υψηλότερες 
θερμοκρασίες αέρα, ενώ όλα τα παραπάνω  μπορεί να είναι αίτια για έλλειψη τροφοδοσίας στο σύστημα 
[53]. Υπάρχουν πολλοί τρόποι φυσικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για να αξιολογήσουμε τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιλέξαμε να τις κατηγοριοποιήσουμε ευρέως ως εκείνες που 
χρησιμοποιούν νερό και εκείνες που δεν χρησιμοποιούν. Οι συμβατικές γεννήτριες υδροηλεκτρικών και 
υδρόψυκτων στροβίλων χρησιμοποιούν νερό και έτσι είναι ευάλωτες σε αλλαγές με τρεις τρόπους. Πρώτον, 
μία πλημμύρα μπορεί να βλάψει το φυσικό υλικό του εξοπλισμού πάνω και κάτω από το έδαφος εάν αυτό 
το υλικό δεν προστατεύεται επαρκώς [54]. Για παράδειγμα, αν η στάθμη της θάλασσας αυξηθεί οι παράκτιοι 
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σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας θα διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. Δεύτερον, εάν η στάθμη του νερού σε 
φυσικές πηγές είναι πολύ χαμηλή (π.χ. χαμηλή ροή ποταμού κατά τη διάρκεια της ξηρασίας), τότε η 
ικανότητα παραγωγής ενέργειας του σταθμού, η οποία εξαρτάται από το προκαθορισμένο επίπεδο 
προτεραιότητας στα δικαιώματα πρόσβασης στο νερό μπορεί ακόμα και να μηδενισθεί [55]. Τρίτον, 
ορισμένες παράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι ευάλωτες σε αυξήσεις της θερμοκρασίας του 
νερού που απορρίπτουν σε επιφανειακά ύδατα. Συνήθως οι διάφοροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
αποτρέπουν την αποβολή νερού που είναι πολύ ζεστό προκειμένου να προστατευθεί το οικοσύστημα  που 
υποδέχεται το νερό αυτό[56]. Οι αερόψυκτες γεννήτριες λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν επίσης χαμηλότερη ικανότητα παραγωγής 
για να καλύψουν τη μέγιστη ζήτηση 57]. Οι γεννήτριες αυτές είναι επίσης ευάλωτες σε αλλαγές στην υγρασία 

καθώς και πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους [58] [60] . 

Το πόσο αποτελεσματικός είναι ένας σταθμός παραγωγής στο μετασχηματισμό των καυσίμων σε ηλεκτρική 

ενέργεια εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των στροβίλων και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Όσο υψηλότερη είναι η διαφορά θερμότητας, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση μετατροπής 

και αντίστροφα. Καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να παράγει υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα και 

νερού, η διαφορά θερμότητας μεταξύ του στροβίλου και του περιβάλλοντος θα μειωθεί, μειώνοντας έτσι την 

καθαρή ισχύ που παράγεται από μια δεδομένη ποσότητα καυσίμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, 

ακόμη και αν η απώλεια απόδοσης είναι μικρή σε ποσοστιαία βάση, το συνολικό αποτέλεσμα των σχετικά 

μικρών αλλαγών στην αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι ακόμη σημαντικό, καθώς η αλλαγή ισχύει για το 

σημαντικό μερίδιο της παραγωγής ενέργειας [41]. 

Οι αεριοστρόβιλοι σε απλό κύκλο φυσικού αερίου, συνδυασμένου κύκλου (αεριοστρόβιλος και 

ατμοστρόβιλος) και οι συνδυασμένες εφαρμογές κύκλου αεριοποίησης με βάση τον άνθρακα επηρεάζονται 

από τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος, σε μεγάλο βαθμό από την τοπική θερμοκρασία περιβάλλοντος και την 

πίεση. Η θερμοκρασία και η πίεση του περιβάλλοντος έχουν άμεση επίπτωση στην απόδοση του 

αεριοστροβίλου. Οι επιδόσεις του στροβίλου μετρούνται ως προς τον ρυθμό θερμότητας (απόδοση) και την 

ισχύ εξόδου [42].  

Οι Davcock και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 60οF, όπως 

μπορεί να παρατηρηθεί καθημερινά σε περιβάλλον ερήμου, θα μειώσει τη θερμική αποτελεσματικότητα 

κατά 1-2% και θα μειώσει του βαθμού απόδοσης του σταθμού παραγωγής και κατά 20-25% στην παραγόμενη 

ενέργεια. Υποθέτοντας ότι το φαινόμενο αυτό είναι σχεδόν γραμμικό, μια αύξηση της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος κατά 10o F θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της θερμικής απόδοσης κατά 0,5% και μείωση της 

εξόδου ισχύος 3-4% σε υφιστάμενο αεριοστρόβιλο [43].  

Τόσο η απόδοση ισχύος όσο και η απόδοση ποικίλλουν ανάλογα με την απόκλιση θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος από το σημείο σχεδιασμού. Οι κύριες επιπτώσεις των μεγαλύτερων περιόδων λειτουργίας 

εκτός σχεδιασμού θα είναι μέτρια μειωμένη χωρητικότητα και μειωμένη απόδοση. Επί του παρόντος οι 

σταθμοί παραγωγής ενέργειας με στροβίλους αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο σε μια ευρεία ποικιλία 

συνθηκών περιβάλλοντος και εφαρμογών, υποδεικνύοντας ότι νέες εγκαταστάσεις μπορούν να σχεδιαστούν 

για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων αλλαγών στις συνθήκες λειτουργίας. Σε απάντηση στο εύρος των 

θερμοκρασιών λειτουργίας και των πιέσεων στις οποίες υποβάλλονται οι αεριοστρόβιλοι, οι σχεδιαστές 

στροβίλων έχουν αναπτύξει μια σειρά εργαλείων για την αντιμετώπιση καθημερινών και τοπικών 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
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αντιμετώπιση αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες που προκαλούνται από τη μακροπρόθεσμη κλιματική 

αλλαγή [42]. 

Η απόδοση των θερμοηλεκτρικών σταθμών μπορεί να επηρεαστεί από την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι 

υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε χαμηλότερη πυκνότητα αέρα, η οποία μπορεί να μειώσει την ποσότητα 

αέρα που εισέρχεται σε έναν στρόβιλο και κατά συνέπεια την ποσότητα καυσίμου που καίγεται. Το πόσο 

αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή του θερμικού σταθμού είναι επί του παρόντος άγνωστο και θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα για να αξιολογηθεί αυτό. Είναι πιθανό να προκύψουν τέτοια 

αποτελέσματα, αν και η απώλεια μεμονωμένων εγκαταστάσεων είναι απίθανο να έχει σημαντικό οικονομικό 

κόστος σε εθνικό επίπεδο. 

Λόγω της αβεβαιότητας και της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ποσοτικής 

συνάρτησης απόκρισης. 
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4.7 EN6 - Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές & EN7 - Ικανότητα Μεταφοράς – 
Υπόγειες γραμμές 

Για μεταφορά και διανομή (συμπεριλαμβανομένων των υποσταθμών), μπορεί να εξεταστούν εφεδρικά 

συστήματα, πολλαπλές διαδρομές μεταφοράς και διανομής, μετεγκατάσταση ή / και υπογειοποίηση για την 

προστασία από ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, τη διάβρωση και τις πλημμύρες. Όπου αναμένονται 

ισχυρότεροι άνεμοι, μπορούν να υιοθετηθούν αυστηρότερα πρότυπα σχεδιασμού. Όπου είναι πιθανό να 

αυξηθούν οι θερμοκρασίες, μπορούν να εγκατασταθούν πιο αποτελεσματικά συστήματα ψύξης στους 

υποσταθμούς και στους μετασχηματιστές. 

Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλειες μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 

υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών. Τα κύματα καύσωνα  μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την αντίσταση των 

ηλεκτροφόρων καλωδίων καθώς οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό συμπίπτουν με την υψηλότερη ζήτηση 

μετάδοσης και τη χαμηλή ικανότητα παραγωγής (λόγω της μειωμένης ικανότητας ψύξης των 

θερμοηλεκτρικών σταθμών) [47]. 

Ομοίως, τα υπόγεια καλωδιακά συστήματα επηρεάζονται από την αύξηση της θερμοκρασίας γείωσης, 

μειώνοντας τις ονομαστικές τους θερμοκρασίες. Τα υπόγεια καλωδιακά συστήματα επηρεάζονται επίσης 

από την ξηρασία του καλοκαιριού και την επακόλουθη διαφοροποίηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους (ρωγμάτωση, ολίσθηση) , με αποτέλεσμα μηχανικές βλάβες. [52] 

Ο κίνδυνος της αλλαγής του κλίματος σε σχέση με τη δυναμικότητα μεταφοράς σχετίζεται με τις απώλειες 

που συμβαίνουν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας στις εναέριες γραμμές μεταφοράς, στα υπόγεια 

καλώδια και στους μετασχηματιστές ισχύος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ποσότητα του ρεύματος που 

διέρχεται από τον εξοπλισμό πρέπει να μειωθεί (ή να «αποεπιλεγεί») καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του 

αέρα, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας τους. Αυτή 

η μέγιστη θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με το εξάρτημα του εξοπλισμού και η επίδραση των αυξημένων 

θερμοκρασιών ποικίλλει επίσης (για τις εναέριες γραμμές αυξάνει την πτώση τους, αλλά για τους 

μετασχηματιστές ισχύος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικά σφάλματα). Ο κίνδυνος υποβάθμισης των δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας (τόσο μεταφοράς όσο και διανομής) εξαρτάται από τον τύπο του εξοπλισμού που 

εξετάζεται. Οι επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία θα μπορούσαν να είναι σημαντικές εάν η παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος διακόπτεται συχνότερα [2]. 

Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια συνάρτηση ποσοτικής απόκρισης 

που σχετίζει τις απώλειες χωρητικότητας με αλλαγές θερμοκρασίας.  
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4.8 EN8 - Λειτουργία Σταθμών ΦΑ 

Το ΥΦΑ μεταφέρεται με πλοία από τον Τερματικό Σταθμό Υγροποίησης στο Σκίκντα της Αλγερίας και 

εκφορτώνεται από αυτά αφού ελλιμενιστούν στην προβλήτα της Ρεβυθούσας.  

Η μεταφορά του ΥΦΑ από τα πλοία στις δεξαμενές αποθήκευσης της Ρεβυθούσας πραγματοποιείται μέσω 

των αντλιών του πλοίου κατόπιν σύνδεσης με το σύστημα εκφόρτωσης. Το σύστημα εκφόρτωσης αποτελείται 

από τρεις (3) βραχίονες εκφόρτωσης. Κάθε βραχίονας είναι συνδεδεμένος με τις δεξαμενές μέσω 

ανεξάρτητων σωληνώσεων που φέρουν βαλβίδες αντεπιστροφής, έτσι ώστε να αποφευχθεί ροή προς το 

πλοίο. Οι γραμμές υποδοχής απομονώνονται και διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία με την 

ανακυκλοφορία ΥΦΑ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εκφορτώσεων. 

Πριν από την άφιξη του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, η πίεση στις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ αυξάνεται μέχρι 

τα 250 mbarg, έτσι ώστε να βοηθήσει τους ατμούς ΥΦΑ να περάσουν από τη δεξαμενή προς το πλοίο κατά 

τη διάρκεια της εκφόρτωσης. 

Η εγκατάσταση έχει δεξαμενές ΥΦΑ για την αποθήκευση του ΥΦΑ που παραλαμβάνεται σε θερμοκρασία -

160 °C και ατμοσφαιρική πίεση. Το ΥΦΑ αντλείται από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τις εγκαταστάσεις 

αεριοποίησης. Το φυσικό αέριο κατόπιν της επαναεριοποίησής του οδηγείται στο Εθνικό Σύστημα 

Μεταφοράς.  

Το Σύστημα Αεριοποίησης αυτή τη στιγμή αποτελείται από δύο τύπους αεριοποιητών ΥΦΑ, όπου και 

χρησιμοποιούνται στη εγκατάσταση: 

• ORVs – Open Rack Vaporizers : αεριοποιητές με θαλασσινό νερό  

• SCVs – Submerged Combustion Vaporizers: αεριοποιητές με καύση φυσικού αερίου  

Οι αεριοποιητές δίνουν την απαιτούμενη θερμότητα στο ΥΦΑ. Οι ORVs επαρκούν για την αεριοποίηση υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας και μέχρι ενός μέγιστου ρυθμού τροφοδοσίας του αγωγού. Εάν ο ρυθμός 

είναι μεγαλύτερος και οι αεριοποιητές θαλασσινού νερού δεν επαρκούν, τότε λειτουργούν συμπληρωματικά 

και οι αεριοποιητές καύσης ΦΑ. 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία επαναεριοποίησης ΥΦΑ. Ωστόσο, 

ο αντίκτυπος σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσε να είναι πιο έντονος λόγω της περιφερειακής διακύμανσης 

της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της υψηλότερης διαθέσιμης θερμοκρασίας, η απόδοση λειτουργίας μπορεί να 

αυξηθεί και η ανάγκη για SCV μπορεί να μειωθεί [51]. 

Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια συνάρτηση ποσοτικής απόκρισης. 

Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την επίπτωση αλλαγών που αφορούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του 

αέρα και το νερού στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας. 

4.9 EN9 - Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σφαλμάτων στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών, υψηλότερης υγρασίας και απόθεσης σκόνης σε μονωτές, 
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οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη ανάγκη καθαρισμού μονωτών, με αποτέλεσμα τη συχνότερη διακοπή της 

λειτουργίας μονάδων παραγωγής ή γραμμών μεταφοράς [34].  

Αυτή η επίπτωση  ο αντίκτυπος σημείωσε υψηλή βαθμολογία στη λίστα επιπτώσεων της κατηγορίας 1, καθώς 

συσχετίστηκε με υψηλές θερμοκρασίες (οι κλιματικές προβλέψεις των οποίων σχετίζονται με υψηλή 

εμπιστοσύνη) και οι συνέπειες επηρεάζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ωστόσο, 

εξετάστηκαν τα περιστατικά βλαβών λόγω θερμοκρασίας και ο σχετικός κίνδυνος διαπιστώθηκε ότι ήταν 

αμελητέος και εντός του επιπέδου της προγραμματισμένης προσαρμογής. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να αντέχει σε ένα επίπεδο υψηλών θερμοκρασιών που ορίζονται από τα 

πρότυπα σχεδιασμού της βιομηχανίας. 

4.10 ΕΝ10  - Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

Η απόδοση των θερμικών σταθμών εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας του ατμού / αερίου ανάντη και 

κατάντη. Το νερό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο ψύξης και σε παράκτιους ΑΗΣ όπως στον ΑΗΣ Λαυρίου 

χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό. Οι αυξημένες θερμοκρασίες του θαλάσσιου νερού θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας του ΑΗΣ. Κατά τη διάρκεια κυμάτων καύσωνα το 

θαλασσινό νερό θα είναι πιο ζεστό, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ψύξη των μονάδων παραγωγής και τη 

λιγότερο αποδοτική - και συνεπώς πιο δαπανηρή - παραγωγή ενέργειας. 

Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας αυξάνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα με υψηλότερες 

μέσες τιμές από το 1998 και μετά. [44]. 

Οι Shaltout και Omstedt, αναλύοντας δεδομένα από την περίοδο 1982-2012, διαπίστωσαν ότι ο ετήσιος 

μέσος όρος της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας της Μεσογείου είναι 19,7 ± 1,3◦C. Η ετήσια 

κατανομή τάσεων έδειξε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας της Μεσογείου θερμαίνεται 

σημαντικά κατά 0,35◦C /δεκαετία, με μεταβλητότητα εποχιακής τάσης που κορυφώνεται την άνοιξη στους 

0,38◦C/ δεκαετία  ακολουθούμενο από 0,32◦C/δεκαετία  το καλοκαίρι, 0,22◦C/δεκαετία  το φθινόπωρο και 

0,16◦C/ δεκαετία  το χειμώνα. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, όλες οι λεκάνες της Μεσογείου αναμένεται να 

θερμανθούν σημαντικά. Η λεκάνη Levantine αναμένεται να θερμανθεί στα τέλη του 21ου αιώνα (σε σχέση 

με την περίοδο 2000-2029) [45]. 

Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για τις συνθήκες τους ΑΗΣ Λαυρίου ώστε να αντληθούν περαιτέρω 

πληροφορίες για τη διενέργεια ποσοτικής ανάλυσης για αυτόν τον κίνδυνο, καθώς είναι εξαρτάται από 

πολλούς τοπικούς παράγοντες. Τα μέτρα προσαρμογής περιλαμβάνουν κυκλώματα κλειστής ψύξης και 

υψηλότερα ποσοστά άντλησης με εγκατάσταση αντλιών με μεγαλύτερη ροή [21, 46]. Λόγω της αβεβαιότητας 

και της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων κατά τη στιγμή της παρούσας μελέτης, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη 

συνάρτησης ποσοτικής απόκρισης. 
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5 Ποσοτικοποίηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

5.1 Εισαγωγή  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κλιματικές προβλέψεις εφαρμόστηκαν 

στις συναρτήσεις απόκρισης. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αφορούν μόνο την ευαισθησία στην κλιματική 

αλλαγή. Δεν γίνεται καμία αλλαγή στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική γραμμή αναφοράς. Οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες παρουσιάζονται μόνο στο Κεφάλαιο 6. 

Για κάθε δείκτη δίνεται μια κάρτα βαθμολογίας για να δείξει την εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις που δίνονται 

και το επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας. 

Η εμπιστοσύνη εκτιμάται ως υψηλή (H), μέση (M) ή χαμηλή (L). 

Οι κίνδυνοι (Απειλές και ευκαιρίες) βαθμολογούνται είτε με υψηλή (3) μέτρια (2) ή χαμηλή (1). Αυτά θα 

δοθούν για τις χαμηλότερες (L) και τις ανώτερες (U) εκτιμήσεις για τις περιόδους του 2040 και 2090. 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή/Ευκαιρία 

X XXXX      

Ταξινόμηση Εμπιστοσύνης  

Κατηγορία 
Εμπιστοσύνης 

Ορισμός 

Υψηλή (Υ) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, υποκείμενη σε επανεξέταση 
από ομότιμους και αποδεκτή στον τομέα ως "κατάλληλη για το σκοπό". 

Μέτρα (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων θεωρητικά, με τη χρήση 
αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία σε ολόκληρο τον τομέα 

Χαμηλή (Χ) 
Προβολή εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. αποσπασματικά 
στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης 
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Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες βαθμολογούνται όπως οι τάξεις μεγέθους που χρησιμοποιούνται για τη 

βαθμολόγηση επιπτώσεων του Καταλόγου 1. Για σκοπούς βαθμολόγησης 3 = Υψηλή, 2 = Μεσαία και 1 = 

Χαμηλή το επίπεδο κινδύνου / ευκαιρίας σχετίζεται με το πιο σχετικό οικονομικό / περιβαλλοντικό / 

κοινωνικό κριτήριο. 

Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικές - Υψηλές συνέπειες 

2 Θετικές - Μεσαίες συνέπειες 

1 Θετικές - Χαμηλές συνέπειες 

1 Αρνητικές - Λιγότερες συνέπειες 

2 Αρνητικές - Μεσαίες συνέπειες 

3 Αρνητικές - Υψηλές συνέπειες 

- Χωρίς δεδομένα 
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5.2 EN1 - Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN1 Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης M 2 2 2 3 

Η κατανάλωση ενέργειας (Ec) για ψύξη μπορεί να υπολογιστεί χονδρικά από τις βαθμοημέρες ψύξης (CDD) 

χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

𝐸𝑐 =
𝑃𝑏𝑥𝐶𝐷𝐷𝑥24

1000
 

Όπου 

• Pb είναι η μέση τιμή U του κτηρίου πολλαπλασιαζόμενη επί την περιοχή του θερμικού φακέλου του 

κτιρίου σε Watts ανά Kelvin (W / K). 

• CDD είναι οι βαθμοημέρες ψύξης 

Pb = AxU όπου 

• A = επιφάνεια (m2) 

• U = θερμική μετάδοση (1 W / m2K) 

Οι πραγματικές βαθμοημέρες ψύξης -σταθμισμένες ως προς την επιφάνεια των κανονικών κατοικιών  έχουν 

υπολογιστεί τόσο για την περίοδο αναφοράς όσο και για τα διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

χρησιμοποιώντας προβλέψεις αλλαγών στην ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία. Η συνολική έκταση των 

κτιρίων κανονικών κατοικιών υπολογίστηκε από τον αριθμό των κανονικών κάθε Δήμου (απογραφή 2011) 

και τη μέση επιφάνεια των κανονικών κατοικιών κάθε Δήμου (βλ. Παράρτημα 3). 

Πίνακας 5-1 Βαθμοημέρες ψύξης σταθμισμένες ως προς την επιφάνεια των κανονικών κατοικιών 

Περίοδος Αναφοράς 
2040s 2090s 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

414  647 735  697  1.165 

Πίνακας 5-2 Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη, GWh/year 

Περίοδος Αναφοράς 
2040s 2090s 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

1.772 2.772 3.150 2.987 4.989 

Σύμφωνα με το Σενάριο RCP8.5 το 2040 οι βαθμοημέρες ψύξης θα αυξηθούν ως και 69% ενώ το 2090 ως και 

180%.    
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5.3 EN2 - Πλημμύρα Υποδομών 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN2 Πλημμύρα Υποδομών L 1 1 1 3 

Δεδομένου ότι τα συμβάντα πλημμύρας δεν συμβαίνουν συχνά και εξαρτώνται από την τοποθεσία, δεν 

ήταν είναι δυνατόν να καταρτίσουμε μια εμπειρική σχέση μεταξύ των πλημμυρών και των βροχοπτώσεων. 

Εναλλακτικά ανάλυση από τις πλημμύρες και παράκτια 

Στην παρούσα ανάλυση θεωρήθηκε ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση 

πλημμυρικών φαινομένων.   

5.4 EN3 - Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Ευκαιρία 

EN3 Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης M 2 2 2 3 

Οι πραγματικές βαθμοημέρες θέρμανσης -σταθμισμένες ως προς τα νοικοκυριά έχουν υπολογιστεί τόσο για 

την περίοδο αναφοράς όσο και για τα διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας προβλέψεις 

αλλαγών στην ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, η συνάρτηση απόκρισης που 

αναπτύχθηκε στην παράγραφο 4.4 χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της μεταβολής της ζήτησης 

ενέργειας για τη θέρμανση του οικιακού χώρου4 (βλ. Παράρτημα 3). 

Πίνακας 5-3 Πραγματικές βαθμοημέρες θέρμανσης σταθμισμένες ως προς τα νοικοκυριά 

 

Περίοδος Αναφοράς 
2040s 2090s 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Περιφέρεια 1.718  1.428  1.493  1.382  896  

Αστικές περιοχές 1.714  1.425  1.490  1.380  894  

Αγροτικές περιοχές 1.742  1.446  1.513  1.398  912  

  

 

4 1.512.097 νοικοκυριά σύμφωνα με την απογραφή του 2011  
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Πίνακας 5-4 Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, GWh/year 

 
Περίοδος Αναφοράς 

2040s 2090s 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Περιφέρεια 14.426  11.989  12.539  11.608  7.528  

Αστικές περιοχές 12.096  10.055  10.515  9.737  6.308  

Αγροτικές περιοχές 2.331  1.934  2.024  1.870  1.220  

Υπάρχει μια σαφής μείωση στα προβλεπόμενα επίπεδα ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση των νοικοκυριών 

τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή η εξοικονόμηση είναι σημαντική σε επίπεδο νοικοκυριού. Οι μελλοντικές 

κλιματολογικές συνθήκες θα βελτιώσουν τη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

5.5 EN4 - Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN4 Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών L    1 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος των εγκαταστάσεων λόγω ΑΣΘ. Στο 

απώτερο μέλλον και κάτω από το δυσμενές σενάριο πιθανόν να επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις για τη 

διάθεση του νερού ψύξης του ΑΗΣ Λαυρίου.  

5.6 EN5 - Απόδοση αεροστροβίλων  

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN5 Απόδοση αεροστροβίλων L     

Η αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνει την αποδοτικότητα των θερμοηλεκτρικών σταθμών ως 

προς τη μετατροπή του καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την 

ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 90 

5.7 EN6 - Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές & EN7 - Ικανότητα Μεταφοράς – 
Υπόγειες γραμμές 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 

2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN6, 7 Ικανότητα Μεταφοράς L     

Η δυναμικότητα μεταφοράς του δικτύου θα επηρεαστεί από προβλεπόμενες αλλαγές στη θερμοκρασία του 

αέρα, ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κινδύνου. 

5.8 EN8 - Λειτουργία Σταθμών ΦΑ 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 

2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN8 Λειτουργία Σταθμών ΦΑ L     

Η συνήθης λειτουργία του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας πιθανόν να επηρεαστεί από την αύξηση της 

θερμοκρασίας και τα κύματα καύσωνα ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 

5.9 EN9 - Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 

2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN9 Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα L     

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 

5.10 ΕΝ10  - Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 

2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Απειλή 

EN10 Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής L     
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Η μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού θα έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των 

θερμοηλεκτρικών σταθμών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 

κινδύνου. 
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6 Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στις εκτιμημένες επιπτώσεις 

6.1 Εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αλλάξει ο τομέας της ενέργειας στο μέλλον εξαρτάται από την πολιτική και 

τη στρατηγική της κυβέρνησης. Το ΕΣΕΚ (ΦΕΚ 4893/Β/2019) αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα 

του Κλίματος και της Ενέργειας και παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη 

συγκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και αναλύει 

Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων 

προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφοράς για την επόμενη δεκαετία.  

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε όλους τους τομείς κατανάλωσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για τις δημόσιες πολιτικές που θα υλοποιηθούν κατά την επόμενη δεκαετία και ως εκ τούτου 

αποτελεί απόλυτη και οριζόντια προτεραιότητα σε όλο το εύρος και μείγμα των πολιτικών και μέτρων που 

θα υιοθετηθούν. Η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έχει 

άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, στην 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών, ενώ έχει κομβική συνεισφορά στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. 

Δεδομένου ότι σε επίπεδο Χώρας η οικιακή χρήση αντιστοιχεί στο 32-37% της συνολικά καταναλισκόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής το 42%-47% είναι ανάγκη να προωθηθεί η 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Η μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων απαιτεί την αυξημένη χρήση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών 

εκπομπών συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την ανακαίνιση ή κατασκευή πιο έξυπνων κτιρίων, με 

βελτιωμένα υλικά για τη μόνωση μεταξύ άλλων, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

Η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ 

ταυτόχρονα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ΑτΘ έως το έτος 2050. Παράλληλα μια 

πολιτική ύψιστης σημασίας αποτελεί και η βέλτιστη χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών 

θέρμανσης και ψύξης, καθώς και συστημάτων αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ για την κάλυψη των κτιριακών 

αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια, μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών. Οι δράσεις αυτές θα 

οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Πρέπει, ωστόσο, να παρασχεθούν οι τρόποι και τα μέσα, ώστε 

να βοηθηθούν οι πολίτες να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση αυτή. 

Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα σε μεσο-

μακροπρόθεσμη βάση είναι οι εξής [15]:  

1. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας (με βασικό δείκτη μέτρησης το ΑΕΠ).  

2. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιματισμός, χρήση ηλεκτρισμού στις μεταφορές, χρήση 

υπολογιστών κλπ.) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. οικονομικοί μετανάστες).  

3. Η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τομέα και της αγοράς ηλεκτρισμού (επίπεδο τιμών 

ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισμός με Φυσικό Αέριο κλπ.).  

4. Ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).  

5. Διάφορα μέτρα εξειδίκευσης πολιτικών, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αντιστάθμιση αέργου ισχύος, 

περιβαλλοντικοί περιορισμοί κλπ.  
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Για την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά την επόμενη δεκαετία (2017-2026) στο πλαίσιο του 

ΔΠΑ, διαμορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης της ζήτησης: “ANAΦΟΡΑΣ”, “ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ” και “ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗΣ”. Ως σημείο αναφοράς και των τριών σεναρίων, λαμβάνεται η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το 2015, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεσπαρμένη παραγωγή. Για το σκοπό της 

πρόβλεψης έχει θεωρηθεί ότι ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το ρυθμό 

μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει μικρός. Οι προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την ετήσια συνολική 

καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης που εξυπηρετείται τοπικά από 

διεσπαρμένη παραγωγή ΑΠΕ) στο ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2017– 2026, απεικονίζονται γραφικά στο ακόλουθο 

διάγραμμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2017, στις προβλέψεις συμπεριλαμβάνεται και η ζήτηση των προς 

διασύνδεση Κυκλάδων, ενώ από το 2025 περιλαμβάνεται και η ζήτηση της Κρήτης. 

 

Διάγραμμα 6-1 Προβλέψεις ΑΔΜΗΕ για την εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά την περίοδο 2017 – 2028 
[15] 

Πίνακας 6-1 Προβλέψεις ΑΔΜΗΕ για την εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης (GWh) στο ΕΣΜΗΕ [15] 

Έτος Σενάριο Χαμηλής Ζήτησης Σενάριο Μέσης Ζήτησης Σενάριο Υψηλής Ζήτησης 

2018 53.100 53.400 53.490 

2019 53.500 54.310 54.630 

2020 54.800 55.840 56.400 

2021 56.040 57.325 58.120 

2022 56.270 57.750 58.750 

2023 56.510 58.180 59.375 

2024 58.375 60.250 61.730 

2025 58.670 60.740 62.440 

2026 58.960 61.230 63.150 

2027 59.250 61.730 63.880 

2028 59.550 62.230 64.610 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα μελλοντικά σενάρια, όπου έχει ολοκληρωθεί και η διασύνδεση της Κρήτης, η καθαρή 

ζήτηση το 2040 θα είναι αυξημένη κατά 8-20% σε σχέση με το 2024 και 39-112% το 2090, χωρίς να ληφθούν 

υπόψη σενάρια κλιματικής αλλαγής.  

Η πρόβλεψη της αιχμής παρουσιάζει εν γένει πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόβλεψη της ζήτησης 

ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση ισχύος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, οπότε 

εμφανίζεται η μέγιστη ετήσια αιχμή, εξαρτάται πολύ έντονα από τον καιρό και κυρίως από τη θερμοκρασία, 

αλλά και δευτερευόντως από τη διάρκεια των περιόδων υψηλών θερμοκρασιών. Η εν λόγω εξάρτηση 

φαίνεται να εντείνεται συνεχώς. Επιπλέον, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αυξάνει την αβεβαιότητα της 

πρόβλεψης αιχμών. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρόβλεψη της ετήσιας αιχμής καθίσταται ακόμα δυσκολότερη, αφού δεν είναι 

δυνατό να εκτιμηθεί η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στη συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τις ώρες 

των θερινών αιχμών, ειδικά σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, διαμορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης των ετησίων αιχμών για το ΕΣΜΗΕ: 

"ΑΝΑΦΟΡΑΣ", "ΥΨΗΛΟ" και "ΧΑΜΗΛΟ", τα οποία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Σημειώνεται ότι στις 

τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι απώλειες μεταφοράς, καθώς και το φορτίο που αναμένεται να 

εξυπηρετηθεί τοπικά από διεσπαρμένη παραγωγή ΑΠΕ. Οι τιμές του πίνακα αναφέρονται δηλαδή σε 

μεσημβρινή αιχμή το θέρος χωρίς να έχει αφαιρεθεί η ισχύς που παράγεται από διεσπαρμένη παραγωγή από 

Φ/Β. 

 

Πίνακας 6-2 Πρόβλεψη ετήσιας αιχμής φορτίου στο Σύστημα (μεσημβρινή αιχμή χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
διεσπαρμένη παραγωγή) 

Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο 

Έτος (MW) 

2018 9.960 10.020 10.035 

2019 10.040 10.190 10.250 

2020 10.310 10.510 10.620 

2021 10.380 10.625 10.770 

2022 10.430 10.700 10.890 

2023 10.470 10.780 11.000 

2024 11.020 11.370 11.650 

2025 11.070 11.460 11.790 

2026 11.130 11.550 11.920 

2027 11.190 11.650 12.060 

2028 11.240 11.740 12.200 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, στο Ηπειρωτικό Σύστημα λειτουργούσαν περί τα 2.450MW Φ/Β. Συνεπώς, η 

μεσημβρινή ισχύς που θα διακινηθεί από το Σύστημα Μεταφοράς θα είναι, από το θέρος του 2018 και μετά, 

περί τα 1.500 με 1.800 MW (μέγεθος που συνεχώς θα αυξάνει εφόσον επιπλέον Φ/Β προστίθενται), 

χαμηλότερη από αυτή του Πίνακα. 

Από το θέρος του 2013 και μετά, αυτό που έχει πλέον σημασία για το σχεδιασμό του Συστήματος ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες διακίνησης ενέργειας κατά τις ώρες μεγίστου φορτίου, είναι η βραδινή αιχμή, 
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η οποία δεν επηρεάζεται από την παραγωγή των Φ/Β. Από ιστορικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η βραδινή 

αιχμή ζήτησης φορτίου εμφανιζόταν τους θερινούς μήνες σε ημέρες καύσωνα, ήταν όμως αρκετά 

χαμηλότερη από την μεσημβρινή αιχμή. Από το 2013 και μετά οι βραδινές αιχμές του έτους έχουν αρχίσει να 

παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες και οι οποίες υπολείπονται ελαφρώς από τη Συνολική Αιχμή 

που εμφανίζεται κατά τις μεσημβρινές θερινές ώρες. Εξαίρεση αποτέλεσε το 2014 όπου η χειμερινή βραδινή 

αιχμή συστήματος (9.092 MW) που παρατηρήθηκε το Δεκέμβριο ξεπέρασε σημαντικά τη συνολική Αιχμή 

(8667 MW) που εμφανίστηκε τις μεσημβρινές ώρες του Ιουλίου. Ενδεχομένως η στροφή των καταναλωτών 

στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση να οδηγήσει σε μόνιμη εμφάνιση των βραδινών αιχμών του 

έτους κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο Πιν. 18 που ακολουθεί παρέχει τις προβλέψεις των βραδινών χειμερινών 

αιχμών, όπως αυτές προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των βραδινών χειμερινών αιχμών με τις 

αντίστοιχες ετήσιες ημερήσιες. 

Πίνακας 6-3 Πρόβλεψη βραδινής χειμερινής αιχμής φορτίου 

Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο 

Έτος (MW) 

2018 9.720 9.780 9.800 

2019 9.800 9.950 10.000 

2020 10.070 10.270 10.370 

2021 10.140 10.380 10.520 

2022 10.180 10.460 10.640 

2023 10.230 10.530 10.750 

2024 10.700 11.040 11.320 

2025 10.750 11.130 11.450 

2026 10.800 11.220 11.580 

2027 10.860 11.310 11.710 

2028 10.900 11.400 11.850 
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6.2 Σενάρια Εξέλιξης Πληθυσμού 

6.3 Προβολές Πληθυσμού Ελλάδος της ΕΛΣΤΑΤ 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει αναπτύξει προβολές πληθυσμού για την Ελλάδα έως το 2050. Ως 

πληθυσμός βάσης χρησιμοποιήθηκε ο εκτιμώμενος πληθυσμός της 1ης Ιανουαρίου 2007, πάνω στον οποίο 

εφαρμόστηκαν τα σενάρια (χαμηλό, υψηλό, ενδιάμεσο) για τη μελλοντική πορεία της γονιμότητας, της 

θνησιμότητας και της μετανάστευσης. Με βάση τις προβλέψεις, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2050 

προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 11.500.000 περίπου (ενδιάμεσο σενάριο). 

 

Εικόνα 6-1 Προβολές πληθυσμού για την Ελλάδα έως το 2050 

6.4 Προβολές πληθυσμού της EUROSTAT 

Τον Ιούνιο του 2019, η Eurostat δημοσίευσε πληθυσμιακές για 31 ευρωπαϊκές χώρες προβολές βάσει των 

δεδομένων του 2018. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα. Από την 

ανάλυση της Eurostat προκύπτει σαφής μείωση και γήρανση του πληθυσμού και για τα δύο σενάρια που 

αναλύονται, τόσο δηλαδή για το βασικό όσο και για το σενάριο χωρίς μετανάστευση. 
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Εικόνα 6-2 Προβολές πληθυσμού της EUROSTAT 

Πίνακας 6-4 Παραδοχές και αποτελέσματα προβολών πληθυσμού της EUROSTAT 

 

Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Αποτελέσματα Σεναρίου χωρίς μετανάστευση 

Διάμεση 
ηλικία του 

πληθυσμού 
Πληθυσμός 

Διάμεση 
ηλικία του 

πληθυσμού 
Πληθυσμός 

2020 45,2  10.691.204 45,3  10.665.522 

2030 48,6  10.367.846 49,1  10.213.622 

2040 50,2  10.032.362 51,8  9.715.541 

2050 49,9  9.622.242 53,1  9.118.957 

2060 50,3  9.052.676 54,1  8.370.351 

2070 50,3  8.477.995 55,0  7.589.286 

2080 49,4  8.054.104 54,8  6.917.144 

2090 49,5  7.748.398 54,7  6.362.629 

2100 49,8 7.453.044 55,1 5.854.503 
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6.5 Προβολές πληθυσμού του ΡΣΑ 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών /Αττικής 2021, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας ανέθεσε τη διεξαγωγή πληθυσμιακών προβολών κατά 

ηλικία και φύλο για όλους τους δήμους και κοινότητες της Αττικής, με αφετηρία το έτος της τελευταίας 

απογραφής (2001) και καταληκτικό έτος το 2021.  

Συνολικά η περιφέρεια της Αττικής στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα είκοσι 

χρόνια μικρή αύξηση της τάξης του 0,28% το χρόνο (λαμβανομένης υπόψη της μετανάστευσης). 

Πίνακας 6-5 Απογραφές και εκτιμήσεις πληθυσμού από ΡΣΑ 

Στοιχεία Απογραφών ΕΛΣΤΑΤ Προβολές ΡΣΑ 

1991 2001 2011 2011 2016 

2021 με 
μηδενικό 
ισοζύγιο 
διεθνούς 

μετανάστευσης 

2021 με νέους 
διεθνείς 

μετανάστες (μένει 
το 59% στην 

20ετία) 

3.594.817 3.894.573 3.828.434 3.950.213 3.914.645 3.830.779 4.118.923 

6.6 Σενάρια εξέλιξης πληθυσμού Αττικής 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με την 

εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι:  

• Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1971-1981 ο πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε σημαντική αύξηση 

(της τάξεως του 20,4%) η οποία είχε ως αποτέλεσμα η συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Αττικής 

στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας να αυξηθεί από 31,2% που ήταν το 1971 σε 34,6% έτος 1981.  

• Από το 1991 και ο μετά πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε μικρή αύξηση κατά το απογραφικό 

διάστημα 1991-2011. Στην περίοδο αυτή η ποσοστιαία συμβολή του πληθυσμού Αττικής στο σύνολο 

του πληθυσμού της Ελλάδος παρουσιάζει μία ήπια άνοδο, δείχνοντας ότι σχεδόν σταθεροποιείται 

γύρω στο 34,5%  

Πίνακας 6-6 Μακροχρόνιες τάσεις του de facto πληθυσμού της Αττικής σε σχέση με την πορεία του πληθυσμού 
της Ελλάδος: 1971 – 2011 

Έτος Ελλάδα Αττική % 

1971 8.968.641 2.797.849 31,2% 

1981 9.740.417 3.369.424 34,6% 

1991 10.259.900 3.523.407 34,3% 

2001 10.964.020 3.761.810 34,3% 

2011 10.940.777 3.787.386 34,6% 

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω σε επίπεδο Χώρας. 

Επίσης, παρουσιάζεται η εκτίμηση πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις 

εξέλιξης πληθυσμού της Χώρας της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT καθώς και τη συμμετοχή του πληθυσμού της 

Περιφέρειας στο συνολικό πληθυσμό της Χώρας. Επίσης, γίνεται εκτίμηση του πληθυσμού της Περιφέρειας 

Αττικής λαμβάνοντας υπόψη το ΜΕΡΜ 2011-2021 της μελέτης του ΡΣΑ.  
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Πίνακας 6-7 Μακροχρόνιες προβλέψεις του πληθυσμού Ελλάδας – Αττικής  

Έτος 

Ελλάδα Αττική (34,5% συμμετοχή) 
Αττική (ΜΕΡΜ ΡΣΑ) 

ΕΛΣΤΑΤ EUROSTAT ΕΛΣΤΑΤ EUROSTAT 

Μέσο 
Σενάριο  

Βασικό 
Σενάριο 

Σενάριο χωρίς 
μετανάστευση 

Μέσο 
Σενάριο  

Βασικό 
Σενάριο 

Σενάριο χωρίς 
μετανάστευση 

Χωρίς 
μετανάστευση 

Με 
μετανάστευση 

2021 11.632.971 10.663.890 10.625.028 4.013.375 3.679.042 3.665.635 3.830.779 4.118.923 

2050 11.500.000 9.622.242 9.118.957 3.967.500 3.319.673 3.146.040 3.737.042 4.479.911 

2100 - 7.453.044 5.854.503 - 2.571.300 2.019.804 3.585.883 5.153.223 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα  

• Το μέσο σενάριο ΕΛΣΤΑΤ δίνει μια τάση αύξησης του πληθυσμού της Χώρας ως το 2040, με μικρή 

μείωση έκτοτε και ως το 2050 

• Το Βασικό Σενάριο της EUROSTAT πλησιάζει περισσότερο το Χαμηλό Σενάριο της ΕΛΣΤΑΤ. 

Δεδομένου του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας εκτιμάται ότι ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού 

της Περιφέρειας δεν θα ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της Χώρας. Γι’ αυτό 

προτείνεται η υιοθέτηση των παρακάτω σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Πίνακας 6-8 Προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής  

Έτος 
Χαμηλό σενάριο  
(Βασικό Σενάριο 

EUROSTAT) 

Μέσο σενάριο  
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

Υψηλό σενάριο  
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

2021 3.679.042 3.830.779 4.118.923 

2050 3.319.673 3.737.042 4.479.911 

2100 2.571.300 3.585.883 5.153.223 
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7 Οικονομικές Επιπτώσεις 

Μια άσκηση χρηματικής αποτίμησης επιτρέπει την αρχική σύγκριση της σχετικής σημασίας των διαφόρων 

κινδύνων εντός και μεταξύ των τομέων. Δεδομένου ότι τα χρήματα είναι ένας δείκτης με τον οποίο είναι 

εξοικειωμένοι οι άνθρωποι, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο την πιθανή 

έκταση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό του κόστους. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές αγοράς Market prices - MP) 

• Μη εμπορεύσιμες αξίες (NMV) ή 

• Ενημερωμένη κρίση (IJ) 

Η ενημερωμένη κρίση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία και βασίζεται σε παρέκταση ή 

/ και ερμηνεία υφιστάμενων δεδομένων. 

Σημειώσεις: 

1  - σημαίνει αρνητικό αντίκτυπο ή απώλεια. + σημαίνει οφέλη ή μείωση του κόστους 

2  Κατάταξη κόστους αντίκτυπου: 

• Χαμηλό (L) = € 10.000 - 99.000 ετησίως 

• Μέσο (Μ) = 100.000 - 999.000 ετησίως 

• Υψηλό (H) ≥ 1 εκατ. Ευρώ ετησίως 

• ? = δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

3  Εμπιστοσύνη: 

• Υψηλή: Σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, τα μοντέλα και τις παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομική αποτίμηση και στην εφαρμογή τους στην τρέχουσα 

αξιολόγηση. 

• Μεσαίο: Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στη συνοχή και στην πληρότητα των 

δεδομένων, των μοντέλων και των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική 

αποτίμηση. 

• Χαμηλή: Η βάση γνώσεων που χρησιμοποιείται στην οικονομική αποτίμηση είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. 
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Πίνακας 7-1 Σύνοψη βαθμολογίας χρηματικής αποτίμησης  

 2040 2090 
Μέθοδος 
εκτίμησης 

Εμπιστοσύνη Σημειώσεις 

EN1 - Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

L, RCP4.5 -H -H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
U, RCP8.5 -H -H 

EN2 - Πλημμύρα Υποδομών 

L, RCP4.5 -L -H Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

M  
U, RCP8.5 -L -H 

EN3 - Ζήτηση Ενέργειας Θέρμανσης 

L, RCP4.5 +Η +Η Κρίση 
εμπειρογνωμόνων 

Μ  
U, RCP8.5 +Η +Η 

EN4 - Θαλάσσια Πλημμύρα Υποδομών 

L, RCP4.5   
- -  

U, RCP8.5  -L 

EN5 - Απόδοση αεροστροβίλων 

L, RCP4.5 ? ? 
- -  

U, RCP8.5 ? ? 

EN6 - Ικανότητα Μεταφοράς – Εναέριες γραμμές & EN7 - Ικανότητα Μεταφοράς – Υπόγειες γραμμές 

L, RCP4.5 ? ? 
- -  

U, RCP8.5 ? ? 

EN8 - Λειτουργία Σταθμών ΦΑ 

L, RCP4.5 ? ? 
- -  

U, RCP8.5 ? ? 

EN9 - Ζημιές / Διαταραχές που σχετίζονται με τη θερμότητα 

L, RCP4.5 ? ? 
- -  

U, RCP8.5 ? ? 

ΕΝ10  - Διαδικασίες ψύξης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

L, RCP4.5 ? ? 
- -  

U, RCP8.5 ? ? 
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8 Ικανότητα Προσαρμογής  

Ο τομέας της ενέργειας είναι ευρύς και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές. Η διαρθρωτική 

προσαρμοστική ικανότητα του ενεργειακού τομέα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τα χρονοδιαγράμματα αποφάσεων είναι συχνά μεγάλα, ειδικά για εταιρείες παραγωγής, με τους 

νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας να έχουν διάρκεια ζωής πολλών δεκαετιών. Αυτό αποτελεί 

πρόκληση για προσαρμογή, καθώς οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα που 

σχετίζεται με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον. 

• Τα επίπεδα ζήτησης αναμένεται να αυξηθούν, με πολλές κεφαλαιουχικές δαπάνες να απαιτούνται 

μελλοντικά γεγονός που παρέχει την ευκαιρία για σχετικά χαμηλό κόστος προσαρμογής. 

Γενικά, η ικανότητα προσαρμογής του ενεργειακού τομέα στην μεταβαλλόμενη ζήτηση ενέργειας εξαρτάται 

από τις ακόλουθες πτυχές: 

• Εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της μελλοντικής 

ζήτησης ενέργειας 

• Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που αναλαμβάνονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

• Χρήση ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα χρησιμοποιούνται 

ευρέως για τις ανάγκες για ζεστό νερό, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο σε επίπεδο νοικοκυριών μειώνοντας συνεπώς την πίεση στον τομέα του ενεργειακού 

εφοδιασμού και 

• Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο 

Σχετικά με τα υποψήφια έργα προσαρμογής που προτείνονται από την ΕΣΠΚΑ σε επίπεδο Χώρας, αυτά έχουν 

ως εξής: 

Δράση 1. Προστασία Υποδομών Ενέργειας κυρίου συστήματος. 

• Μέτρο 1.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας και κέντρα υψηλής τάσης, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα 

προστασίας. 

• Μέτρο 1.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για 

μελλοντικά έργα δικτύων, ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα, και εκπόνηση 

προγράμματος μετεγκατάστασης δικτυακών υποδομών, εφόσον απαιτείται. 

• Μέτρο 1.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της 

Ρεβυθούσας, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας. 

• Μέτρο 1.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΣΦΑ για μελλοντικά έργα 

φυσικού αερίου ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα. 

• Μέτρο 1.5 Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

πετρελαίου, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που τυχόν 

απαιτούνται. 

• Μέτρο 1.6 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμών σχετικά με τα αποθέματα 

ασφαλείας πετρελαιοειδών ώστε το σύστημα αποθήκευσης να είναι προληπτικά 

προστατευμένο. 
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Δράση 2. Έργα προστασίας παράκτιων εγκαταστάσεων ενέργειας και νησιωτικών συστημάτων. 

• Μέτρο 2.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα και μονάδες ενέργειας στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που 

τυχόν απαιτούνται. Αντίστοιχα και για δίκτυα διασύνδεσης νησιών. 

• Μέτρο 2.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΔΔΗΕ για μη 

διασυνδεδεμένα νησιά ώστε οι μελλοντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδες, 

νησιωτικά δίκτυα και διασυνδέσεις νησιών) να είναι προληπτικά προστατευμένες. 

• Μέτρο 2.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι 

παράκτιες (εκτός νησιών) και χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για ψύξη, και εκπόνηση 

προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας τους. 

• Μέτρο 2.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμού αδειών μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής και τροποποίησης υφισταμένων αδειών, ώστε οι παράκτιες μονάδες να 

είναι προληπτικά προστατευμένες. 

Δράση 3. Έργα επέκτασης και προστασίας υδάτινων πόρων 

• Μέτρο 3.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας υδροηλεκτρικών μονάδων και εφόσον απαιτούνται 

εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με αρδευτικές 

υποχρεώσεις των μονάδων αυτών. 

• Μέτρο 3.2 Ειδική μελέτη τρωτότητας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που ψύχονται από 

εγκαταστάσεις με υδάτινους πόρους και εφόσον απαιτούνται εκπόνηση προγραμμάτων 

προστασίας των υδάτινων πόρων. 

• Δράση 4. Έρευνα και Ανάπτυξη. 

• Μέτρο 4.1 Έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ψύξης θερμικών μονάδων με μεγάλη απόδοση σχετικά 

με τους υδάτινους πόρους. 

• Μέτρο 4.2 Έξυπνα δίκτυα και διαχείριση της ζήτησης με σκοπό το μετριασμό των επιπτώσεων 

της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. 

• Μέτρο 4.3 Σύγχρονες μέθοδοι προστασίας δικτύων από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Δράση 5. Οριζόντιες και συντονιστικές δράσεις. 

• Μέτρο 5.1 Ενσωμάτωση προληπτικών μέτρων προστασίας σχετικά με τη χωροθέτηση 

ενεργειακών έργων (θερμικών μονάδων, μονάδων ΑΠΕ, υποδομών φυσικού αερίου και 

υποδομών πετρελαίου) και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προληπτικά μέτρα θα αφορούν 

στην αποφυγή χωροθέτησης σε θέσεις με μεγάλη τρωτότητα στην κλιματική μεταβολή, όπως σε 

παράκτιες περιοχές, σε περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών και τυχόν ευάλωτες σε επιπτώσεις από 

ακραία καιρικά φαινόμενα. 

• Μέτρο 5.2 Συντονισμός μέτρων με τους τομείς γεωργίας, υδάτινων πόρων και παρεμβάσεων στο 

δομημένο περιβάλλον. 

• Μέτρο 5.3 Επενδυτικά προγράμματα προστασίας ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα  
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9 Συμπεράσματα 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τομέας, κυρίως λόγω υψηλών και ακραίων θερμοκρασιών, θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη ενεργειακή ζήτηση. 

Οι Υ/Σ και τα ΚΥΤ που βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο 

πλημμύρας, οδηγώντας σε διακοπή του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού. Η εσωτερική υποδομή του ΑΗΣ 

Λαυρίου δεν κινδυνεύει λόγω της ΑΣΘ. 

Οι απαιτήσεις για ψύξη είναι πιθανό να αυξηθούν στο μέλλον λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών που θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικό σχετικό κόστος. Η ζήτηση για οικιακή θέρμανση προβλέπεται να μειωθεί, η 

με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά. 

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται άμεσα από αυξημένες θερμοκρασίες 

βρέθηκε να είναι χαμηλός, καθώς ο εξοπλισμός έχει ήδη σχεδιαστεί για να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. 
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11 Παραρτήματα 

11.1 Παράρτημα 1 Κατάλογος Επιπτώσεων "Κατηγορίας 1"  

Κατάλογος Επιπτώσεων «Κατηγορίας 1» – Ομάδες και Διατομεακά Ζητήματα 

No 
Κύρια κλιματική 

μεταβολή 
Κλιματική επίπτωση 

Επίπτωση κλιματικής 
Αλλαγής 

Κατηγορία Συνέπειες Ομάδα 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

1 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αυξημένη συχνότητα 
επεισοδίων υψηλής ή 

ακραίας θερμοκρασίας 

Αυξημένη ζήτηση αιχμής 
του καλοκαιριού 

Απειλή 

Μεγαλύτερη ζήτηση για 
ενεργειακούς πόρους σε περιόδους 

αιχμής - παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης Γεωργία-
Κτηνοτροφία, 

Τουρισμός, 
Υγεία, 

Δομημένο 
Περιβάλλον & 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

2 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Υψηλότερη μέση θερινή 
θερμοκρασία 

(βαθμοημέρες ψύξης) 

Αυξημένη ζήτηση θερινής 
ψύξης 

(συμπεριλαμβανομένου 
του κλιματισμού ψύξης) 

Απειλή 

Αύξηση της εγκατάστασης 
μηχανικών συστημάτων ψύξης. 

Αδυναμία του εθνικού δικτύου να 
αντιμετωπίσει τη ζήτηση για ψύξη. 

Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

3 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αυξημένη συχνότητα 
επεισοδίων υψηλής ή 

ακραίας θερμοκρασίας 

Αυξημένη ανισότητα στη 
διαθεσιμότητα θερινής 

ψύξης (φτώχεια "ψύξης") 
Απειλή 

Μείωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού για κάποιους - 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 

4 Βροχόπτωση 
Μειωμένη (θερινή) 

βροχόπτωση 

Αυξημένη ζήτηση για 
παροχή νερού (άντληση5, 

μεταφορά και αφαλάτωση 
νερού) 

Απειλή 
Αλλαγές στην ασφάλεια 

εφοδιασμού 
Ζήτηση ενέργειας από 

παρόχους ύδατος 
Υδατικοί πόροι 
& Πλημμύρες 

5 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αυξημένη μέση 
θερμοκρασία χειμώνα 

(βαθμοημέρες θέρμανσης) 

Μειωμένη ζήτηση 
ενέργειας θέρμανσης / 
μειωμένη ενεργειακή 

φτώχεια 

Ευκαιρία 
Μειωμένη ζήτηση ενέργειας - 

παραγωγή ενέργειας 
Ζήτηση Ενέργειας 

Θέρμανσης 

Δομημένο 
Περιβάλλον & 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

 

5 Η άντληση σχετίζεται κυρίως με τα εφεδρικές Υ/Γ, τα αντλιοστάσια της Υλίκης της ΕΥΔΑΠ και τη γεωργία, η μεταφορά νερού σχετίζεται τη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος 

της ΕΥΔΑΠ. Τέλος, η αφαλάτωση αφορά στις μονάδες Αφαλάτωσης Αγκιστρίου και Ύδρας. 
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No 
Κύρια κλιματική 

μεταβολή 
Κλιματική επίπτωση 

Επίπτωση κλιματικής 
Αλλαγής 

Κατηγορία Συνέπειες Ομάδα 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

6 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της μέσης θερινής 

θερμοκρασίας 

Λιγότερος αέρας μπορεί να 
έλκεται τους στροβίλους 

με αποτέλεσμα να καίγεται 
λιγότερο καύσιμο. 

Απειλή 
Μείωση της παραγωγής ενέργειας 
από ηλεκτροπαραγωγή με χρήση 

στροβίλων 

Απόδοση 
αεροστροβίλων 

 

7 
Άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας 

Άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας και θαλάσσια 

πλημμύρα 

Αυξημένο ποσοστό 
πλημμυρών σε ευαίσθητες 
περιοχές, αύξηση έκτασης 
περιοχής που θεωρείται 

ευάλωτη (τοποθεσίες 
παράκτιων σταθμών 

παραγωγής ενέργειας και 
διυλιστηρίων) 

Απειλή 
Περιουσιακά στοιχεία / κοινωνική / 

οικονομική υποβάθμιση 

Θαλάσσια Πλημμύρα 
Υποδομών 

(Σταθμών Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας – 
Διυλιστηρίων - Σταθμών 

ΥΦΑ) 

Υδατικοί πόροι 
& Πλημμύρες, 

Παράκτιες 
Ζώνες 

8 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση της μέσης 
καλοκαιρινής 
θερμοκρασίας 

Μείωση της απόδοσης της 
διαδικασίας ψύξης στους 

σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Απειλή 
Μείωση της παραγωγής στους 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Διαδικασίες ψύξης 
σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 
 

9 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της θερμοκρασίας 

Μείωση της 
αποτελεσματικότητας της 
παραγωγής όπου η ψύξη 

εξαρτάται από το 
θαλασσινό νερό 

Απειλή 
Χαμηλότερη απόδοση ψύξης του 
(πιο) ζεστού νερού - - παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Διαδικασίες ψύξης 
σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 
 

10 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας 

Αποτελεσματικότητα 
μεταφοράς - μικρότερη 
δυναμικότητα δικτύου 

μεταφοράς, δεδομένου ότι 
λειτουργεί με χαμηλότερη 
απόδοση προκειμένου να 

διατηρηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες 

λειτουργίας 

Απειλή 
Μείωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού - παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Ικανότητα Μεταφοράς - 
Εναέρια 

 

11 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Μεταβολές στη 
θερμοκρασία / υγρασία 

του εδάφους 

Μείωση της απόδοσης των 
υπόγειων καλωδίων 

Απειλή 
Πιθανή μείωση της δυναμικότητας 

των υπόγειων καλωδίων - 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Ικανότητα Μεταφοράς - 
Υπόγεια 
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No 
Κύρια κλιματική 

μεταβολή 
Κλιματική επίπτωση 

Επίπτωση κλιματικής 
Αλλαγής 

Κατηγορία Συνέπειες Ομάδα 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

12 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της θερμοκρασίας 

(μέση και ακραία) 

Υπερθέρμανση του 
εξοπλισμού 

(μετασχηματιστές και 
γραμμές μεταφοράς) 

Απειλή Βλάβη περιουσιακών στοιχείων 
Ζημιές / Διαταραχές που 

σχετίζονται με τη 
θερμότητα 

 

13 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αυξημένη συχνότητα 
επεισοδίων υψηλής ή 

ακραίας θερμοκρασίας, 
Υψηλή υγρασία 

Αυξημένα προβλήματα 
υποδομών στο ηλεκτρικό 

δίκτυο μεταφοράς 
Απειλή 

Διαταραχή του ενεργειακού 
εφοδιασμού - παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Ζημιές / Διαταραχές που 
σχετίζονται με τη 

θερμότητα 
 

14 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αυξημένη συχνότητα 
επεισοδίων υψηλής ή 

ακραίας θερμοκρασίας, 
Υψηλή υγρασία 

Αυξημένα προβλήματα 
υποδομών στο ηλεκτρικό 

δίκτυο μεταφοράς 
Απειλή Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς 

Ζημιές / Διαταραχές που 
σχετίζονται με τη 

θερμότητα 
 

15 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αυξημένη μέση 
θερμοκρασία 

Υψηλότερο έργο στους 
συμπιεστές αγωγών 

φυσικού αερίου 
Απειλή 

Μείωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού - παραγωγή ενέργειας 

Λειτουργία Σταθμών 
Συμπίεσης ΦΑ 

 

16 Βροχόπτωση 
Αυξημένη συχνότητα και 

ένταση ακραίων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμύρας στις υποδομές 

(σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

υποσταθμοί και υπόγεια 
υποδομή μεταφοράς) 

Απειλή 
Υποβάθμιση περιουσιακών 

στοιχείων 
Πλημμύρα Υποδομών 

Υδατικοί πόροι 
& Πλημμύρες, 

Παράκτιες 
Ζώνες 

17 
Άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας 

Άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας και θαλάσσια 

πλημμύρα 

Πλημμύρες των 
μεταφορικών συνδέσεων 

Απειλή 

Περιορισμός της πρόσβασης σε 
(π.χ.) σταθμούς σταθμών 

παραγωγής ενέργειας. Πιθανή 
διακοπή των παραδόσεων 

καυσίμων κ.λπ. - αστοχία υποδομής 

Πλημμύρα Υποδομών 

Υδατικοί πόροι 
& Πλημμύρες, 

Παράκτιες 
Ζώνες 

18 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Θερμότερα και μεγαλύτερα 
καλοκαίρια σε αστικές 

περιοχές 

Αλλαγές στη γεωγραφική 
κατανομή του πληθυσμού 

Ουδέτερη 

Οι μεταβολές στα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές 
της χωρικής ζήτησης - μπορεί να 
επηρεάσουν την ασφάλεια του 

εφοδιασμού 

Περιφερειακές 
ενεργειακές απαιτήσεις 
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No 
Κύρια κλιματική 

μεταβολή 
Κλιματική επίπτωση 

Επίπτωση κλιματικής 
Αλλαγής 

Κατηγορία Συνέπειες Ομάδα 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

19 Ταχύτητα ανέμου 
Αλλαγές στη συχνότητα και 
την ένταση των καταιγίδων 

Ζημιές σε εναέριες 
γραμμές από πτώσεις 

δένδρων και τον άνεμο 
γενικότερα 

Ουδέτερη 
Διαταραχή του ενεργειακού 

εφοδιασμού και υποβάθμιση 
περιουσιακών στοιχείων 

Ζημιές από τον άνεμο  

20 Ταχύτητα ανέμου 
Αλλαγές στη συχνότητα και 
την ένταση των καταιγίδων 

Αλλαγές στην καταστροφή 
καταιγίδων στις 

ανεμογεννήτριες 
Ουδέτερη 

Διαταραχή του ενεργειακού 
εφοδιασμού και υποβάθμιση 

περιουσιακών στοιχείων 
Ζημιές από τον άνεμο  

21 Ταχύτητα ανέμου 
Αλλαγές στη συχνότητα και 
την ένταση των καταιγίδων 

Μεταβολές του 
συντελεστή φορτίου 
αιολικής ενέργειας 

Ουδέτερη 
Αλλαγές στην παραγωγή αιολικής 

ενέργειας 
Αιολική ενέργεια  

22 Ταχύτητα ανέμου 
Αλλαγή της μέσης 
ταχύτητας ανέμου 

Αλλαγές στην παραγωγή 
αιολικής ενέργειας 

Ουδέτερη 
Αλλαγές στην παραγόμενη αιολική 

ενέργεια 
Αιολική ενέργεια  

23 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Πολλαπλά (CO2, 
θερμοκρασία, ακραίες 

κατακρημνίσεις, έμμεσες) 

Αλλαγές στις αποδόσεις 
των βιοκαυσίμων, 

παράταση της 
καλλιεργητικής περιόδου 

Ευκαιρία 
Γενική αύξηση της παραγωγής 

βιοκαυσίμων - παραγωγή ενέργειας 
Παραγωγή βιοκαυσίμων  

24 
Άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας, της συχνότητα 
και της ένταση ακραίων 

βροχοπτώσεωνI 

Αυξημένη παράκτια 
διάβρωση που θέτει σε 
κίνδυνο την ενεργειακή 

υποδομή 

Απειλή 
Διαταραχή του ενεργειακού 

εφοδιασμού και υποβάθμιση 
περιουσιακών στοιχείων 

Παράκτια διάβρωση που 
θέτει σε κίνδυνο την 
ενεργειακή υποδομή 

Υδατικοί πόροι 
& Πλημμύρες, 

Παράκτιες 
Ζώνες 

25 Βροχόπτωση 
Μειωμένη συχνότητα 

χιονόπτωσης και παγετού 

Ζημίες στην ενεργειακή 
υποδομή που σχετίζονται 
με το κρύο και τον παγετό 

Ευκαιρία 
Μείωση της υποβάθμισης 

υποβάθμιση περιουσιακών 
στοιχείων 

Ζημιές / Διαταραχές 
σχετικές με το κρύο 

 

26 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας 

Μείωση των διαταραχών 
λόγω ψυχρού καιρού στην 
υποδομή μεταφοράς και 

διανομής 

Ευκαιρία 
Μείωση της υποβάθμισης 

υποβάθμιση περιουσιακών 
στοιχείων 

Ζημιές / Διαταραχές 
σχετικές με το κρύο 

 

27 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 
Αύξηση της μέσης θερινής 

θερμοκρασίας 

Οι αλλαγές στον τρόπο 
ζωής, όπως τα πρότυπα 

εργασίας 
Ουδέτερη 

Αλλαγές στο καθημερινό μοντέλο 
της ζήτησης ενέργειας - κοινωνική 

συνέπεια 

Απαιτήσεις ημερήσιας 
ενέργειας 

 

28 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 

των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 

Αύξηση στις περιπτώσεις 
κεραυνών 

Οι αυξήσεις στου 
κεραυνούς θα μπορούσαν 

να μειώσουν την 
ανθεκτικότητα των 

Απειλή 
Διαταραχή του ενεργειακού 

εφοδιασμού και υποβάθμιση 
περιουσιακών στοιχείων 

Βλάβες από κεραυνούς  
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No 
Κύρια κλιματική 

μεταβολή 
Κλιματική επίπτωση 

Επίπτωση κλιματικής 
Αλλαγής 

Κατηγορία Συνέπειες Ομάδα 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

ακραίων ανέμων και της 
φουσκοθαλασσιάς 

δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας 

29 Βροχόπτωση 
Αλλαγές στη νεφοκάλυψη 

και στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

Αλλαγές στον διαθέσιμο 
πόρο για ηλιοθερμία και Φ 

/ Β 
Ουδέτερη 

Αλλαγές στον ενεργειακό πόρο - 
παραγωγή ενέργειας 

Ηλιακή ενέργεια  
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11.2 Παράρτημα 2. Βαθμολογία Καταλόγου 1  

A. Βαθμολογία και αξιολόγηση κοινωνικής τρωτότητας  

Ομάδα 
Ευάλωτες 

ομάδες Ν/Ο 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
Πιθανότητα Επείγον Βαθμολογία 

Μέγεθος Επίπτωσης 

Ζήτηση Ενέργειας 
Ψύξης 

ΝΑΙ (φτωχά, 
άρρωστα, 
ευάλωτα 
άτομα) 

3 3 3 3 3 100 

Πλημμύρα 
Υποδομών 

ΝΑΙ (φτωχά 
άτομα) 

3 1 2 3 3 67 

Ζήτηση Ενέργειας 
Θέρμανσης 

ΝΑΙ (φτωχά, 
ευάλωτα 
άτομα) 

2 2 2 3 3 67 

Θαλάσσια 
Πλημμύρα 
Υποδομών 

ΝΑΙ (φτωχά 
άτομα) 

3 3 3 3 2 67 

Απόδοση 
αεροστροβίλων 

ΟΧΙ 2 1 3 3 2 44 

Ικανότητα 
Μεταφοράς – 

Εναέριες γραμμές 

ΝΑΙ 
(ηλικιωμένα, 

ευάλωτα 
άτομα) 

3 2 3 2 2 40 

Ικανότητα 
Μεταφοράς – 

Υπόγειες γραμμές 

ΝΑΙ 
(ηλικιωμένα, 

ευάλωτα 
άτομα) 

3 2 3 2 2 40 

Λειτουργία 
Σταθμών 

Συμπίεσης ΦΑ 
ΟΧΙ 3 2 3 2 2 40 

Ζημιές / 
Διαταραχές που 
σχετίζονται με τη 

θερμότητα 

ΝΑΙ 
(ηλικιωμένα, 

ευάλωτα 
άτομα) 

2 1 2 3 2 37 

Διαδικασίες ψύξης 
σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 

ΝΑΙ 
(ηλικιωμένα, 

ευάλωτα 
άτομα) 

2 2 3 2 2 35 

Ζήτηση ενέργειας 
από παρόχους 

ύδατος 

ΝΑΙ (φτωχά, 
ευάλωτα 
άτομα) 

2 1 2 2 2 25 

Περιφερειακές 
ενεργειακές 
απαιτήσεις 

ΟΧΙ 2 2 2 1 1 7 

Ζημιές από τον 
άνεμο 

ΟΧΙ 1 1 2 1 1 5 

Αιολική ενέργεια ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Παραγωγή 
βιοκαυσίμων 

ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Παράκτια 
διάβρωση που 

θέτει σε κίνδυνο 
την ενεργειακή 

υποδομή 

ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Ζημιές / Διαταραχές 
σχετικές με το κρύο 

ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 
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Ομάδα 
Ευάλωτες 

ομάδες Ν/Ο 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
Πιθανότητα Επείγον Βαθμολογία 

Μέγεθος Επίπτωσης 

Απαιτήσεις 
ημερήσιας 
ενέργειας 

ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Βλάβες από 
κεραυνούς 

ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Ηλιακή ενέργεια ΟΧΙ 1 1 1 1 1 4 
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Β. Λίστα ελέγχου αξιολόγησης της κοινωνικής ευπάθειας 

Όλες οι επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας προκαλούν προβλήματα στην αποδοτικότητα παραγωγής ή της μετάδοσης ενέργειας με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 

έχουν ή να μην έχουν ενέργεια (ΦΑ +ηλεκτρική ενέργεια). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (χωρίς αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα) θα υπάρξουν 

πάντα ορισμένες ευάλωτες ομάδες που επηρεάζονται αλλά η σοβαρότητα εξαρτάται από το πόσο καιρό διαρκεί η διακοπή και πότε συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια 

του έτους (σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή σε αποχή με μη ακραίες θερμοκρασίες, οι συνέπειες είναι περισσότερο περιορισμένες).  

Κατηγορία 
παράγοντα 
κοινωνικής 
ευπάθειας 

Ερώτημα Γενική Απάντηση 
Απόδειξη 

(γνώμες, εκθέσεις, 
έρευνα) 

Έκταση 
(ιδιαιτερότητες 

συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων, εφόσον 

υπάρχουν) 

Τοποθεσία 
Ποιες περιοχές επηρεάζονται από 
την επίπτωση; Κατανέμεται 
ομοιόμορφα στις περιοχές ή όχι; 

Οι διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν μεγαλύτερο αριθμό 
ανθρώπων από ότι οι διακοπές ΦΑ στο σύνολο της Περιφέρειας. Όσον αφορά 

στην ηλεκτρική ενέργεια, πιθανές βλάβες, διακοπές κλπ επηρεάζουν 
διαφορετικά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και διαφορετικά τα ΜΔΝ 

(Αντικύθηρα). Επίσης, οι αστικές περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τις 
αγροτικές περιοχές. Η παραγωγή ΑΠΕ αφορά κυρίως το μη νησιωτικό τμήμα της 

Περιφέρειας.  

 
Το σύνολο του 
πληθυσμού της 

Περιφέρειας 

Κοινωνική 
στέρηση 

Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με 
κακή υγεία (σωματική ή ψυχική) από 
την επίπτωση; 

Οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται δυσφορία ανάλογα με την εποχή, λόγω 
προσωρινών διακοπών ηλεκτρισμού και ΦΑ. Η παρατεταμένη περίοδος 

διαταραχής/διακοπής μπορεί να επιδεινώσει την υγεία των ατόμων λόγω κρύου 
/ ζέστης. Άτομα που χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη επίσης σε σπίτια 
επηρεάζονται από πιθανές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η υπερθέρμανση 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα, εδικά στα άτομα άνω των 75 και σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα. 

  

 
Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι με 
λιγότερους οικονομικούς πόρους από 
την επίπτωση; 

Οι ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος είναι λιγότερο πιθανό να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό καθεστώς θέρμανσης.  

 

Σύμφωνα με την Έρευνα 
Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών του 

2018 (Περίοδος 
αναφοράς εισοδήματος 
2017), το ποσοστό των 

νοικοκυριών που 
δηλώνουν οικονομική 
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Κατηγορία 
παράγοντα 
κοινωνικής 
ευπάθειας 

Ερώτημα Γενική Απάντηση 
Απόδειξη 

(γνώμες, εκθέσεις, 
έρευνα) 

Έκταση 
(ιδιαιτερότητες 

συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων, εφόσον 

υπάρχουν) 

αδυναμία να έχουν 
ικανοποιητική θέρμανση 
το χειμώνα ανέρχεται σε 
22,9%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τα φτωχά 
νοικοκυριά είναι 40,8%. 

Στην Αττική υπολογίζεται 
ότι σχεδόν το 43% των 
νοικοκυριών αδυνατεί 

να καλύψει τις 
ενεργειακές ανάγκες 

του, ενώ το 25% δαπανά 
πάνω από το 10% του 

εισοδήματός του για να 
τις καλύψει 

 

Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι 
που ζουν ή εργάζονται σε κακή 
ποιότητα κατοικιών ή εργασιακών 
χώρων από την επίπτωση; 

Αυτοί οι άνθρωποι θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς θα χρειάζονται 
περισσότερη ενέργεια για να φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο θερμικής άνεσης  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατοικιών (56,8%) 
που κτίστηκαν πριν το 

1981 δε διαθέτει 
καθόλου μόνωση ενώ 

μετά η τάση 
αντιστράφηκε με 

συνέπεια η συντριπτική 
πλειοψηφία των 

κανονικών κατοικιών 
που κτίστηκαν από το 
2006 και μετά (92,2 %) 

να διαθέτει κάποιο είδος 
μόνωσης. 

 
Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα που 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις 

Ηλικιωμένα και φτωχά άτομα δεν θα μπορέσουν να φθάσουν σε ανοιχτούς 
χώρους (πρασίνου ή παραλιακούς) 
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Κατηγορία 
παράγοντα 
κοινωνικής 
ευπάθειας 

Ερώτημα Γενική Απάντηση 
Απόδειξη 

(γνώμες, εκθέσεις, 
έρευνα) 

Έκταση 
(ιδιαιτερότητες 

συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων, εφόσον 

υπάρχουν) 

δημόσιες και ιδιωτικές συγκοινωνίες 
από την επίπτωση; 

Αδυναμία 

Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι με 
έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την επίπτωση; 

Οι διακοπές ενέργειας είναι συνήθως μη προγραμματισμένες   

Πώς θα επηρεαστούν άτομα χωρίς 
κοινωνικά δίκτυα από την επίπτωση; 

Δεν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στους υγιείς ανθρώπους, αλλά οι διακοπές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα 

άτομα με προβλήματα υγείας ή τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να 
στηριχθούν σε άλλους για βοήθεια. 

  

Πώς θα επηρεαστούν οι χρήστες με 
μικρή πρόσβαση σε συστήματα και 
υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 
υγειονομική περίθαλψη) από την 
επίπτωση; 

Oι διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να 
επιβαρύνουν τα άτομα με προβλήματα υγείας ή τους ηλικιωμένους που δεν 

μπορούν να στηριχθούν σε άλλους για βοήθεια. 
  

Άλλοι 
παράγοντες 
κοινωνικής 
ευπάθειας που 
συνδέονται με 
αυτήν την 
επίπτωση 

(οποιεσδήποτε συγκεκριμένες 
κοινωνικές αδυναμίες για αυτές τις 
επιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στη λίστα ελέγχου) 
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Γ. Αιτιολόγηση 

Ομάδα Οικονομική επίπτωση Περιβαλλοντική επίπτωση Κοινωνική επίπτωση 

Ζήτηση Ενέργειας Ψύξης 
Σημαντικές συνέπειες για 

την περιφερειακή και 
εθνική οικονομία 

Σημαντικές διατομεακές συνέπειες. 
Αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων 

από τους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής. Ο κύκλος της 

παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

επηρεάζεται σημαντικά 

Απώλεια ή σημαντική 
διακοπή παροχής των 

υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (νερό / 

ηλεκτρισμός). Μείζονες 
συνέπειες για τις ευάλωτες 

ομάδες 

Ζήτηση Ενέργειας 
Θέρμανσης 

Μέτρια συνέπεια στην 
εθνική ή περιφερειακή 

οικονομία 

Μέτρια περιβαλλοντικά οφέλη 
(μικρότερη κατανάλωση φυσικών 

πόρων) 

Μέτρια. Σημαντικός 
αριθμός ατόμων που 

επηρεάζονται. Θετικές 
επιπτώσεις στην υγεία και 

στην ενεργειακή ένδεια 

Θαλάσσια Πλημμύρα 
Υποδομών 

Σημαντικές συνέπειες για 
την περιφερειακή και 

εθνική οικονομία. Όλες οι 
αναφερόμενες 

εγκαταστάσεις βρίσκονται 
στην παράκτια ζώνη 

Υποβάθμιση της ποιότητας των 
υδάτων, σημαντική σε επίπεδο ΥΔ 

Απώλεια ή μεγάλη διακοπή 
της παροχής των 

υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας 

Απόδοση αεροστροβίλων 

Ο ΑΗΣ Λαυρίου είναι 
σημαντικός σε 

Περιφερειακό επίπεδο. 
Ωστόσο η πλειοψηφία της 

εγκατεστημένης ισχύος 
θερμικών σταθμών της 
χώρας βρίσκεται εκτός 

Περιφέρειας  

Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Ανεπαρκής χρήση των φυσικών 
πόρων 

Επηρεάζεται μεγάλος 
αριθμός ατόμων 

Ικανότητα Μεταφοράς – 
Εναέριες γραμμές 

Σημαντικές συνέπειες για 
την περιφερειακή και 

εθνική οικονομία 

Μέτριες επιπτώσεις (αυξημένη 
χρήση φυσικών πόρων) 

Απώλεια ή μεγάλη διακοπή 
της παροχής των 

υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας 

Ικανότητα Μεταφοράς – 
Υπόγειες γραμμές 

Σημαντικές συνέπειες για 
την περιφερειακή και 

εθνική οικονομία 

Μέτριες επιπτώσεις (αυξημένη 
χρήση φυσικών πόρων) 

Απώλεια ή μεγάλη διακοπή 
της παροχής των 

υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας 

Λειτουργία Σταθμών 
Συμπίεσης ΦΑ 

Δε λειτουργεί σταθμός 
συμπίεσης στην 

Περιφέρεια. Ωστόσο, η 
αύξηση της θερμοκρασίας 

θα μπορούσε να έχει 
επιπτώσεις στην ομαλή και 

συνήθη του ΥΦΑ 
Ρεβυθούσας με σημαντικές 

επιπτώσεις στην εθνική 
οικονομία 

Μέτριες επιπτώσεις (αυξημένη 
χρήση φυσικών πόρων) 

Σημαντική διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας 

Ζημιές / Διαταραχές που 
σχετίζονται με τη 

θερμότητα 

Μέτρια ζημιά και 
διαταραχή.  

Μικρές επιπτώσεις (αυξημένη χρήση 
φυσικών πόρων) 

Μέτρια διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας 

Διαδικασίες ψύξης 
σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 

Ο ΑΗΣ Λαυρίου είναι 
σημαντικός σε 

Περιφερειακό επίπεδο. 
Ωστόσο η πλειοψηφία της 

εγκατεστημένης ισχύος 
θερμικών σταθμών της 
χώρας βρίσκεται εκτός 

Περιφέρειας  

Μέτριες επιπτώσεις (αυξημένη 
χρήση φυσικών πόρων) 

Μέτριες επιπτώσεις που 
δεν οδηγούν σε σημαντική 
διακοπή της παροχής των 

υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας 
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Ομάδα Οικονομική επίπτωση Περιβαλλοντική επίπτωση Κοινωνική επίπτωση 

Πλημμύρα Υποδομών 

Σημαντικές επιπτώσεις σε 
επίπεδο Περιφέρειας από 

διακοπές ηλεκτρικού 
ρεύματος   

Τοπική υποβάθμιση της ποιότητας 
του εδάφους και των υδατικών 

πόρων 

Μικρή διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας 

Περιφερειακές ενεργειακές 
απαιτήσεις 

Μέτρια συνέπεια στην 
περιφερειακή και εθνική 

οικονομία 

Μέτριες επιπτώσεις (αυξημένη 
χρήση φυσικών πόρων) 

Μέτρια διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας  

Ζημιές από τον άνεμο Τοπική διακοπή 
Μικρές επιπτώσεις (αυξημένη χρήση 

φυσικών πόρων) 

Μικρή διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας 

Αιολική ενέργεια Μικρές συνέπειες Μικρές συνέπειες 
Επηρεάζεται μικρός 

αριθμός ατομων 

Παραγωγή βιοκαυσίμων 

Οριακές θετικές 
επιπτώσεις. Δεν έχει 

επιπτώσεις στην 
περιφερειακή ή εθνική 

οικονομία  

Οριακές θετικές επιπτώσεις. 
Μικρός αριθμός 

επωφελείται 

Παράκτια διάβρωση που 
θέτει σε κίνδυνο την 
ενεργειακή υποδομή 

Τοπικές συνέπειες 
Τοπική υποβάθμιση της ποιότητας 

του εδάφους και των υδατικών 
πόρων 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός ατομων 

Ζημιές / Διαταραχές 
σχετικές με το κρύο 

Μικρές ή πολύ τοπικές 
θετικές επιπτώσεις 

Οριακά οφέλη από τη διατήρηση 
των φυσικών πόρων 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός ατομων 

Απαιτήσεις ημερήσιας 
ενέργειας 

Μικρές διατομεακές 
συνέπειες 

Μικρές συνέπειες 
Επηρεάζεται μικρός 

αριθμός ατομων 

Βλάβες από κεραυνούς 
Μικρές ή πολύ τοπικές 

επιπτώσεις 
Μικρές επιπτώσεις (αυξημένη χρήση 

φυσικών πόρων) 
Επηρεάζεται μικρός 

αριθμός ατομων 

Ηλιακή ενέργεια 
Μικρές επιπτώσεις στην 
περιφερειακή και εθνική 

οικονομία 
Οριακές θετικές επιπτώσεις. 

Οριακές θετικές 
επιπτώσεις. 
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11.3 Παράρτημα 3. Πληθυσμιακά δεδομένα και πραγματικές βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης  

  Πληθυσμός 
Νοικοκυριά 

Κανονικές 
κατοικίες 

Επιφάνεια (μ2) 

  
Μόνιμος De Facto 

Κάτω 
από 40 

 40 - 49  50 - 59  60 - 69  70 - 79  80 - 89  90 - 99 
100 - 
109 

110 - 
119 

120+ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 10.940.777 4.134.540 6.371.901 452.964 440.162 675.744 725.496 848.415 898.523 595.985 595.908 287.675 851.029 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.828.434 3.787.386 1.512.097 2.118.743 125.367 132.662 255.039 226.827 319.153 301.153 205.034 178.592 96.836 278.080 

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.029.520 1.022.853 450.110 625.811 55.298 53.683 103.738 72.136 109.834 80.539 52.799 38.668 20.602 38.514 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046 664.612 296.096 427.825 41.834 39.322 75.336 50.850 73.530 50.818 33.515 24.174 12.868 25.578 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 61.308 60.193 25.509 32.315 2.359 2.220 4.785 3.675 5.958 4.616 3.176 2.332 1.144 2.050 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 59.345 57.563 23.819 29.954 1.628 1.858 4.483 2.988 5.334 5.368 2.949 2.229 1.347 1.770 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ  33.628 33.066 14.162 18.826 1.177 1.295 2.392 2.169 3.381 3.160 2.109 1.327 618 1.198 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 71.026 69.917 32.905 44.344 4.538 4.215 8.000 4.665 8.425 5.546 3.333 2.412 1.267 1.943 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 78.153 76.466 31.364 38.798 1.524 1.933 4.089 3.895 6.676 6.213 4.529 3.783 2.206 3.950 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.458 26.076 11.890 15.655 1.484 1.804 2.550 1.959 2.764 2.020 1.284 823 363 604 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 35.556 34.960 14.365 18.094 754 1.036 2.103 1.935 3.766 2.798 1.904 1.588 789 1.421 

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 592.490 585.183 232.272 286.087 7.948 9.238 20.053 19.451 31.231 36.876 28.623 31.230 22.174 79.263 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 72.333 71.383 28.938 35.571 795 935 2.411 2.147 3.963 4.969 3.831 4.670 3.110 8.740 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 59.704 58.657 23.667 28.670 702 782 1.696 1.662 2.852 3.652 3.314 3.684 3.031 7.295 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 30.741 30.232 11.352 13.556 168 173 453 536 847 1.263 1.293 1.816 1.600 5.407 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49.642 48.960 19.527 24.096 775 1.045 2.330 2.428 3.964 3.830 2.913 2.544 1.508 2.759 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 71.259 70.986 26.922 34.386 763 636 1.417 1.626 1.739 2.439 2.103 2.742 1.926 18.995 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 31.153 30.700 11.920 14.128 325 341 903 793 1.384 2.161 1.523 1.919 1.526 3.253 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 29.891 29.581 11.065 13.443 402 606 1.083 1.391 2.169 2.878 1.699 1.357 667 1.191 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 67.134 66.050 26.561 32.961 1.772 2.165 4.467 3.779 5.835 5.986 3.541 2.463 1.127 1.826 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 44.539 43.928 18.952 23.083 646 646 1.608 1.290 2.270 2.196 2.133 2.560 2.285 7.449 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34.934 34.970 12.585 15.376 383 396 746 819 1.257 1.527 1.266 1.575 1.339 6.068 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 26.968 26.668 10.916 14.054 250 323 530 650 918 863 913 1.137 899 7.571 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 74.192 73.068 29.867 36.763 967 1.190 2.409 2.330 4.033 5.112 4.094 4.763 3.156 8.709 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 489.675 480.851 184.972 235.730 11.334 14.202 26.494 28.438 40.740 40.893 28.109 20.072 9.488 15.960 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981 137.129 53.814 68.256 3.264 4.345 8.246 8.374 12.987 12.419 7.868 4.979 2.284 3.490 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26.550 26.203 9.849 12.772 545 897 1.654 1.945 2.021 1.975 1.470 1.038 470 757 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 62.529 61.312 22.679 28.619 986 1.452 2.493 3.215 4.707 5.483 3.738 2.731 1.237 2.577 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 69.946 68.623 28.503 36.973 3.500 3.139 5.331 4.766 5.812 5.604 3.542 2.382 1.152 1.745 
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  Πληθυσμός 
Νοικοκυριά 

Κανονικές 
κατοικίες 

Επιφάνεια (μ2) 

  
Μόνιμος De Facto 

Κάτω 
από 40 

 40 - 49  50 - 59  60 - 69  70 - 79  80 - 89  90 - 99 
100 - 
109 

110 - 
119 

120+ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 84.793 83.241 31.083 39.643 1.446 2.135 4.028 4.817 7.057 7.341 4.862 3.722 1.680 2.555 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58.979 57.709 21.766 27.821 781 1.168 2.434 2.972 4.468 4.552 4.032 3.227 1.511 2.676 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46.897 46.634 17.278 21.646 812 1.066 2.308 2.349 3.688 3.519 2.597 1.993 1.154 2.160 

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 529.826 522.798 215.518 275.396 13.383 13.901 30.002 25.090 40.328 42.481 29.911 26.416 16.422 37.462 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100.641 98.951 43.395 58.015 4.973 4.699 10.566 6.850 10.369 7.870 5.212 3.302 1.701 2.473 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71.294 70.227 27.099 34.214 1.456 1.629 3.115 3.554 6.051 7.185 4.787 2.772 1.333 2.332 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 41.720 41.153 16.627 20.947 815 775 1.406 1.435 2.200 2.912 2.401 2.533 1.865 4.605 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 87.305 86.393 33.570 42.751 1.052 1.277 2.515 2.718 4.354 5.519 4.687 5.166 3.847 11.616 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 51.356 50.564 19.679 23.897 623 789 1.945 2.621 4.057 3.980 2.664 2.445 1.438 3.335 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 40.413 39.824 16.004 20.243 1.143 1.238 2.670 1.986 3.411 4.151 1.991 1.680 775 1.198 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 73.076 71.950 31.847 40.289 2.051 2.060 4.544 3.320 5.629 5.418 4.394 4.398 2.858 5.617 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64.021 63.736 27.297 35.040 1.270 1.434 3.241 2.606 4.257 5.446 3.775 4.120 2.605 6.286 

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 498.183 171.836 305.503 16.551 15.551 28.719 30.378 33.848 39.038 26.280 29.666 13.516 71.956 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943 105.401 34.349 42.106 1.380 1.337 2.524 3.266 5.426 7.584 5.656 5.652 2.467 6.814 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 48.399 48.817 17.980 28.789 1.009 1.389 2.398 2.146 2.384 2.495 2.014 2.468 1.644 10.842 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 40.193 39.606 13.102 17.429 267 337 614 707 776 1.103 982 1.427 853 10.363 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 30.307 30.072 10.491 16.347 697 736 1.141 1.583 1.976 2.181 1.652 1.937 878 3.566 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25.102 24.883 9.254 22.955 1.244 1.200 2.685 3.243 3.246 3.264 1.962 2.014 849 3.248 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33.423 33.169 10.458 23.180 1.092 1.370 2.564 2.573 2.765 3.014 1.827 2.297 801 4.877 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 20.040 19.938 7.323 18.942 654 950 2.992 2.021 2.499 2.654 1.521 1.585 668 3.398 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 26.668 26.328 9.288 11.856 393 410 609 896 1.133 1.557 1.251 1.483 721 3.403 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 54.415 53.735 19.175 24.693 613 757 1.348 1.478 2.308 3.844 2.821 3.102 1.628 6.794 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 20.266 20.044 7.246 13.756 658 735 1.315 1.341 1.539 1.594 1.017 919 520 4.118 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29.002 28.688 10.168 25.353 1.287 1.450 2.901 2.824 2.740 2.928 1.802 2.414 947 6.060 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 33.821 33.843 11.842 26.926 1.151 1.939 3.423 4.380 3.901 3.506 2.082 1.999 776 3.769 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 33.769 33.659 11.160 33.171 6.106 2.941 4.205 3.920 3.155 3.314 1.693 2.369 764 4.704 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.927 159.765 51.885 81.280 3.606 4.373 7.072 9.249 10.250 12.593 8.625 9.486 3.946 12.080 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29.902 29.864 10.230 13.101 350 507 959 1.228 1.634 2.328 1.564 1.587 905 2.039 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 30.251 30.001 9.061 12.089 625 664 993 1.389 1.393 1.815 1.466 1.500 635 1.609 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17.885 17.698 6.204 13.001 539 627 1.199 1.834 1.889 1.924 1.113 1.379 550 1.947 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 36.924 36.995 12.105 24.549 1.415 1.835 2.874 3.067 2.912 3.104 2.117 2.673 807 3.745 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 45.965 45.207 14.285 18.540 677 740 1.047 1.731 2.422 3.422 2.365 2.347 1.049 2.740 
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  Πληθυσμός 
Νοικοκυριά 

Κανονικές 
κατοικίες 

Επιφάνεια (μ2) 

  
Μόνιμος De Facto 

Κάτω 
από 40 

 40 - 49  50 - 59  60 - 69  70 - 79  80 - 89  90 - 99 
100 - 
109 

110 - 
119 

120+ 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 448.997 443.888 176.923 239.485 11.670 15.695 29.922 31.830 43.854 40.173 25.529 17.260 8.719 14.833 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688 162.084 67.767 95.047 5.335 6.797 12.560 12.332 17.996 14.619 9.509 6.719 3.326 5.854 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 91.045 90.020 35.118 47.125 1.854 2.770 5.047 6.055 9.231 9.094 5.601 3.286 1.556 2.631 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 63.445 62.653 23.701 30.343 993 1.604 3.818 3.831 4.897 4.797 3.865 2.832 1.482 2.224 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 105.430 104.142 40.954 53.960 2.885 3.787 7.035 7.948 9.577 9.256 5.181 3.412 1.837 3.042 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.389 24.989 9.383 13.010 603 737 1.462 1.664 2.153 2.407 1.373 1.011 518 1.082 

ΠΕ ΝΗΣΩΝ 74.651 73.865 28.581 69.451 5.577 6.019 9.039 10.255 9.068 8.560 5.158 5.794 1.969 8.012 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 39.283 38.959 14.590 34.707 2.154 3.127 5.290 6.056 4.877 4.094 2.246 2.416 1.024 3.423 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1.966 1.978 745 1.763 56 56 105 144 223 333 273 272 47 254 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.142 1.099 429 1.055 144 186 98 113 95 131 82 69 31 106 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13.056 12.930 5.222 13.877 888 1.058 1.446 1.770 1.940 1.935 1.220 1.400 371 1.849 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4.041 3.956 1.673 5.183 1.049 503 567 583 503 509 244 433 119 673 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 3.993 3.951 1.468 3.319 455 318 412 487 378 357 232 280 73 327 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.027 3.934 1.598 4.316 332 263 382 362 366 532 445 530 190 914 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 7.143 7.058 2.856 5.231 499 508 739 740 686 669 416 394 114 466 

 

 HDDs  CDDs 

  Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 

  2040 2090 2040 2090 2040 2090 2040 2090 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1.695 1.410 1.366 1.474 882 463 705 799 754 1.236 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1.672 1.387 1.344 1.454 866 458 700 792 749 1.222 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1.778 1.487 1.442 1.550 947 404 634 724 687 1.152 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ  1.636 1.352 1.308 1.419 833 489 737 833 784 1.266 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1.721 1.433 1.389 1.499 905 429 665 754 715 1.182 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1.644 1.360 1.316 1.428 842 468 713 805 760 1.229 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1.700 1.413 1.369 1.480 888 439 678 767 726 1.196 
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 HDDs  CDDs 

  Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 

  2040 2090 2040 2090 2040 2090 2040 2090 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1.803 1.510 1.465 1.572 966 394 622 711 675 1.141 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.862 1.563 1.517 1.626 1.012 327 540 621 597 1.047 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1.823 1.527 1.481 1.592 984 349 569 649 624 1.075 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1.852 1.553 1.508 1.617 1.005 318 527 607 586 1.026 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.864 1.566 1.520 1.628 1.014 341 558 641 614 1.072 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.910 1.606 1.560 1.667 1.046 280 478 551 534 970 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 1.882 1.582 1.537 1.644 1.027 319 531 611 588 1.039 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1.879 1.580 1.534 1.641 1.025 333 548 631 604 1.063 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1.820 1.525 1.480 1.588 980 376 600 688 655 1.116 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.772 1.480 1.435 1.545 945 391 620 705 674 1.130 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.804 1.505 1.460 1.570 965 307 514 588 571 1.013 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 1.789 1.497 1.452 1.561 957 390 617 705 671 1.132 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1.833 1.537 1.491 1.601 991 346 564 646 620 1.071 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.737 1.450 1.405 1.512 915 443 683 776 733 1.211 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.670 1.384 1.339 1.448 857 480 727 820 774 1.261 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1.817 1.523 1.478 1.585 977 389 616 706 670 1.135 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1.672 1.387 1.343 1.451 861 482 728 822 776 1.265 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1.791 1.500 1.455 1.562 957 405 637 727 689 1.159 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1.806 1.515 1.468 1.576 970 399 630 720 682 1.150 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1.709 1.422 1.375 1.484 888 455 697 790 745 1.225 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.621 1.337 1.292 1.404 817 494 744 840 791 1.274 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.613 1.328 1.283 1.396 811 489 738 833 784 1.260 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1.594 1.308 1.263 1.378 794 485 736 830 781 1.254 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.601 1.313 1.269 1.386 804 457 707 799 754 1.221 
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 HDDs  CDDs 

  Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 

  2040 2090 2040 2090 2040 2090 2040 2090 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.603 1.316 1.272 1.387 804 472 721 815 767 1.237 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1.629 1.344 1.300 1.411 824 496 745 841 792 1.278 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1.615 1.330 1.286 1.398 813 493 743 839 789 1.270 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1.599 1.314 1.268 1.383 797 490 741 835 786 1.259 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2.043 1.727 1.678 1.789 1.145 222 407 472 458 889 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1.550 1.261 1.216 1.336 763 436 686 780 734 1.199 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1.940 1.629 1.583 1.694 1.066 236 426 491 479 912 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1.656 1.367 1.323 1.438 854 408 648 733 696 1.150 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1.456 1.174 1.129 1.249 697 352 582 663 633 1.072 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1.657 1.361 1.319 1.435 843 332 545 622 603 1.057 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1.586 1.298 1.254 1.371 796 366 590 665 641 1.080 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.748 1.456 1.411 1.524 928 370 597 675 648 1.094 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.795 1.499 1.454 1.565 961 329 543 620 599 1.036 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.644 1.352 1.308 1.422 839 346 562 636 617 1.066 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1.536 1.251 1.207 1.326 762 377 613 696 662 1.108 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1.616 1.326 1.281 1.397 818 367 587 661 639 1.089 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1.920 1.604 1.566 1.681 1.050 246 434 508 492 946 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1.888 1.593 1.542 1.651 1.034 350 568 658 622 1.083 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1.924 1.623 1.573 1.683 1.059 321 532 615 586 1.037 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 2.065 1.753 1.701 1.813 1.165 240 432 507 481 925 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1.923 1.620 1.563 1.676 1.037 312 528 615 580 1.037 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.987 1.679 1.631 1.740 1.106 273 471 546 525 968 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.606 1.320 1.274 1.387 800 490 743 838 788 1.267 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1.621 1.335 1.288 1.401 812 493 744 840 790 1.276 
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 HDDs  CDDs 

  Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 Περίοδος 
αναφοράς 

RCP4.5 RCP8.5 

  2040 2090 2040 2090 2040 2090 2040 2090 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1.650 1.365 1.320 1.430 840 489 738 832 785 1.275 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1.634 1.349 1.304 1.415 826 494 744 840 790 1.279 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1.632 1.346 1.298 1.410 819 488 739 835 785 1.270 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1.641 1.347 1.293 1.412 813 456 703 797 750 1.223 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1.400 1.137 1.085 1.197 663 332 551 628 605 1.097 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.465 1.167 1.114 1.243 653 322 552 645 609 1.046 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1.493 1.195 1.137 1.270 681 410 656 754 709 1.183 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1.033 812 764 872 413 211 419 496 489 913 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 1.606 1.302 1.248 1.376 782 392 624 718 682 1.154 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.346 1.082 1.033 1.146 622 379 611 695 665 1.176 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1.606 1.302 1.248 1.376 782 392 624 718 682 1.154 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 
ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 
28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 
της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

 Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 
(Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

 ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 
(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

 ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 
(Α΄149)» (ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 
εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 
ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

 Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

 Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 
ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 
μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

 Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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 Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 
διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

 Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

 Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 
αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 
Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 
Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα των Μεταφορών είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες 
αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων 
Κλιματικής Αλλαγής.  

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα των 
μεταφορών (Οδικό & Σιδηροδρομικό δίκτυο, Αεροδρόμια). Η ανάλυση τρωτότητας και αξιολόγηση της 
ευπάθειας στην συνέχεια γίνεται με χρήση ποιοτικών δεικτών.  

1.2 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές το παρόν Παραδοτέο περιγράφει τα υφιστάμενα μέτρα 
προσαρμογής που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Αττικής με στόχο την ενίσχυση της προσαρμοστικής 
ικανότητας στον τομέα των μεταφορών. 

Στο παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του Έργου «Κατάρτιση του Περιφερειακού 
Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Αττικής» 

Στο Κεφάλαιο 2 δίδονται ειδικότερες πληροφορίες για πολιτικές, έργα και άλλες παρεμβάσεις που αφορούν 
το τομέα μεταφορών και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.   

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται ποιοτικές εκτιμήσεις της διάρκειας ζωής των συστατικών του συστήματος 
μεταφορών.  

Στο Κεφάλαιο 4 περιέχεται κατάλογος των επιπτώσεων κλιματικών μεταβλητών στο σύστημα μεταφορών.  

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστατικών του συστήματος μεταφορών που 
εξετάζονται στην παρούσα έκθεση. Παρουσιάζεται επίσης μια σύνοψη των σεναρίων κλιματικής αλλαγής, η 
αναλυτική παρουσίαση των οποίων περιέχεται σε άλλα παραδοτέα της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο τρόπος ανάλυσης της τρωτότητας και η ανάπτυξη των δεικτών που 
χρησιμοποιούνται.  

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης  
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Στο Κεφάλαιο 8 περιλαμβάνονται προτάσεις για την μείωση της ευπάθειας και αύξηση της ικανότητας 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή του δικτύου μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.    

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε για την σύνταξη της έκθεσης  

Στο Κεφάλαιο 10 (Παράρτημα Α) περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των δεικτών που χρησιμοποιούνται 
στην αξιολόγηση.  

Τέλος στο Κεφάλαιο 11 (Παράρτημα Β) παρουσιάζονται αναλυτικά διαγράμματα δείκτη κινδύνου για το 
σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο 

Σε ειδικό τεύχος περιέχονται σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη.   
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2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

2.1 Γενικά 

Οι υφιστάμενες πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό επίπεδο και στην 
Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζονται σε ειδικό παραδοτέο της μελέτης (Adens Π. 2., 2019). Στην συνέχεια 
παρουσιάζονται πληροφορίες για πολιτικές, έργα και άλλες παρεμβάσεις που αφορούν ειδικότερα τον τομέα 
των μεταφορών και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας. 

2.2 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας στον τομέα των μεταφορών ορίζονται στον Ν. 3852/2010 και στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β, 1661, 11/05/2018, ως ισχύει). Κατά την σύνταξη του παρόντος 
τεύχους βρίσκεται σε ισχύ το προγενέστερο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιόδου 2014-2019. Οι 
στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου είναι1   

 Άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων μεταφορών αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής και βελτίωση οδικής ασφάλειας. 

 Έμφαση στις ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, 
περπάτημα. 

 Ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, μέσω της λειτουργικής ανάπλασης της 
παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τραμ, πεζόδρομου και 
ποδηλατοδρόμου. 

 Ενίσχυση της εφαρμογής μέτρων που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των πεζών αλλά 
και τη διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

 Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεματική, ΟΠΣ κλπ), εγκατάσταση συστημάτων παροχής 
πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και αξιοποίηση «ευφυών 
συστημάτων» (ITS) για τη βελτίωση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της 
αστικής κυκλοφορίας. 

 Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο Ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα. 
Βελτίωση υποδομών κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του home-porting και της καλύτερης 
εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων στην Αττική. 

 Ολοκλήρωση του συστήματος συνδυασμένων μεταφορών με στόχο τη διαλειτουργικότητα 
των συστημάτων μεταφορών στην Αττική. 

 Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου). 

                                                           

1 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 137/2016. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας 
Αττικής 2014-2019 
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 Επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (Τραμ) στην Αττική. 

2.3 Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών Ελλάδος 

Κατά τη σύνταξη του παρόντος τεύχους βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της 
χώρας (Egis, 2019). Το σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα το 2037 και αποσκοπεί να αποτελέσει τη βάση  για 
βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της Ελλάδος. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν την Αττική αλλά και ευρύτερες σε επίπεδο χώρας που επίσης 
επηρεάζουν τις υποδομές μεταφορών και την λειτουργία του συστήματος μεταφορών της Αττικής. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Νέος Α/δρομος Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη. Θα συνδέει τον Α1 πλησίον της Υλίκης, βόρεια της Θήβας με τον Α8 
στην περιοχή της Ελευσίνας παρακάμπτοντας την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Θα έχει μήκος 53 χλμ. 
περίπου με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. 

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας σε α/δρόμους. Προβλέπεται η ανάπτυξη συστημάτων ITS 
για την διαχείριση κυκλοφορίας στα τμήματα του Α1 Σχηματάρι – Χαλκίδα και Α8 Ελευσίνα – Κόρινθος.  

Νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Θριάσιο Πεδίο – Θήβα. Σκοπός είναι η παράκαμψη 
της υφιστάμενης κύριας σύνδεσης ΣΚΑ – Οινόη – Θήβα για την εξυπηρέτηση υπεραστικών και προαστιακών 
επιβατικών και εμπορευματικών δρομολογίων, διπλασιάζοντας την υφιστάμενη χωρητικότητα του άξονα 
ΠΑΘΕ/Π ενισχύοντας την διατροπική μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά στην 
Ελλάδα και Ευρώπη (και αντιστρόφως). Η γραμμή θα έχει μήκος 60 χλμ. και θα λειτουργεί με ηλεκτροκίνηση. 

Ανάπτυξη μητροπολιτικής βάσης υδροπλάνων. Η βάση θα βρίσκεται στο Φάληρο ή τον Άγιο Κοσμά και θα 
υποστηρίζει την ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου υδατοδρομίων για την παροχή υπηρεσιών προς από και 
ανάμεσα σε νησιά.  

Ανάπτυξη λιμένα Λαυρίου. Θα εξυπηρετεί εγχώριες ακτοπλοϊκές μεταφορές εναλλακτικά ως προς Πειραιά 
και Ραφήνα. Συνοδευτικά έργα αποτελούν η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας 
και Λαυρίου καθώς επίσης η ανάπτυξη προαστιακής σύνδεσης μεταξύ Κορωπίου και Λαυρίου.  

Αναβάθμιση οδικών συνδέσεων περιοχής Μαρκοπούλου. Περιλαμβάνει την παράκαμψη Μαρκοπούλου, την 
αναβάθμιση του τμήματος Μαρκόπουλο – Λαύριο και του οδικού τμήματος Σούνιο – Λαύριο μαζί με την 
παράκαμψη Λαυρίου). 

Επέκταση της Λ. Κύμης μέχρι τον Α1. Μέρος της επέκτασης της Αττικής οδού. Σκοπός είναι να μετριαστεί η 
συμφόρηση που παρουσιάζεται στην διασταύρωση μεταξύ Α1 και Α6. Το μήκος ανέρχεται σε 4 χλμ. 

Προαστιακή σιδηροδρομική σύνδεση Αεροδρόμιο – Ραφήνα. Σκοπός είναι η κάλυψη του αυξανόμενου 
αστικού πληθυσμού στην περιοχή των Μεσογείων και, κυρίως, η αναβάθμιση της σημασίας του λιμένα 
Ραφήνας ενισχύοντας την εγχώρια ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση του Λιμένα.  

Ανανέωση στόλου οχημάτων. Περιλαμβάνει διάφορα μέτρα – παρεμβάσεις για την ανανέωση του στόλου 
οχημάτων όλων των κατηγοριών που είναι από τους γηραιότερους στην Ευρώπη. Οι κατηγορίες μέτρων που 
περιλαμβάνει είναι: 
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 Περιορισμοί ως προς την παλαιότητα εισαγόμενων οχημάτων όλων των κατηγοριών. 

 Σύστημα πριμοδότησης – κυρώσεων μέσω φορολογίας και κινήτρων για νέα/παλαιά και 

καθαρά/ρυπογόνα οχήματα όλων των κατηγοριών 

 Καθορισμό κλίμακας μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων εκπομπών για όλα τα 

οχήματα 

Βελτίωση του σιδηροδρομικού τομέα.  Περιλαμβάνει μέτρα – ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής 
αποδοτικότητας του τομέα, όπως: 

 Αύξηση και προσαρμογή των τελών χρήσης υποδομής για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών 

υπηρεσιών και την αύξηση των εσόδων. 

 Ορθολογική οργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου και υπηρεσιών 

 Εκπόνηση μελετών σιδηροδρομικών κόμβων με εστίαση στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Προώθηση πολυτροπικότητας. Περιλαμβάνει πρόγραμμα αναβάθμισης σιδηροδρομικών σταθμών σε εθνικό 
επίπεδο με: 

 Ανανέωση σταθμών 

 Ανάπτυξη κόμβων πολυτροπικών μεταφορών 

 Παροχή αναγκαίων εγκαταστάσεων για ΑμεΑ 

 Ανάπτυξη υποδομών park and ride και χώρων στάθμευσης σε προαστιακούς και μεγάλους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς. 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας πληροφόρησης χερσαίων μεταφορών 

Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Περιλαμβάνει την ενίσχυση του 
θεσμικού πλαισίου για τη θέσπιση Πλαισίου Σχεδιασμού Αστικής κινητικότητας για τις περιοχές Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και την προσθήκη των αναγκαίων διατάξεων για την συνεργασία περιφερειακών και τοπικών 
αρχών για την εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΒΑΚ ή/και τυχόν Περιφερειακών Σχεδίων 
Μεταφορών για αυτές τις μητροπολιτικές περιοχές. 

Ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής το σχέδιο στο σύνολό του, αναμένεται να έχει θετική 
συνεισφορά σε επίπεδο χώρας μέσω του σχεδιασμού των επιμέρους έργων, της άμβλυνσης των σημερινών 
και μελλοντικών σημείων συμφόρησης, της βελτίωσης του επιπέδου διεθνούς συνδεσιμότητας, της 
βελτίωσης του επιπέδου προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης του επιπέδου 
ασφάλειας των μεταφορών.( (Systema, 2019) σελ. 382-386). Τα όποια προβλήματα μπορεί να 
παρουσιαστούν αξιολογείται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. ( (ΕΣΠΑ., 2019), σελ 127). 

2.4 Ευρωπαϊκή Ένωση – Κατευθύνσεις πολιτικής 

Η κύρια κατεύθυνση της πολιτικής μεταφορών που προωθεί η Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία και πέρα είναι 
η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα των μεταφορών (decarbonization) και η σταδιακή 
αποσύνδεση της ανάπτυξης των μεταφορών από την οικονομική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι στο νέο, υπό 
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διαμόρφωση ΕΣΠΑ 2021 – 2027 υπάρχει η δέσμευση ότι το 25% των πόρων να διατεθεί για δράσεις 
κλιματικής αλλαγής.  Η προώθηση των πολιτικών αυτών θα επηρεάσει και την Περιφέρεια Αττικής. Κύριοι 
στόχοι είναι (Dalton, 2017) : 

Ενιαία θεώρηση του τομέα των μεταφορών. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 ανάδειξη της μείωσης αποτυπώματος άνθρακα ως κύριο κριτήριο στον σχεδιασμό,  

 ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους οφέλους σε επίπεδο συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις συνιστώσες του εξωτερικού κόστους, καθώς επίσης την διάρκεια ζωής των υποσυστημάτων,  

 ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης κόστους οφέλους σε επίπεδο συστήματος, κ.α. 

Φορολόγηση – Τιμολόγηση στον τομέα των μεταφορών. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 ανάπτυξη μεθοδολογίας συνεκτίμησης του εξωτερικού κόστους στην φορολογία και την τιμολόγηση,  

 την ανάπτυξη σχετικής κοινοτικής οδηγίας, κ.α.    

Προώθηση της διατροπικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 προώθηση πολιτικών τεχνικής εναρμόνισης, συντονισμού και διαλειτουργικότητας του συστήματος 

μεταφορών,  

 ενοποίηση κέντρων παροχής πληροφοριών κομίστρων, σχεδιασμού μετακινήσεων και κυκλοφορίας 

και διαχείρισης συμφόρησης,   

 προώθηση του σχεδιασμού υποδομών για την ανάπτυξη νέων τάσεων στην εφοδιαστική κ.α.    

Ανάπτυξη πλαισίου υλοποίησης έργων. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 εισαγωγή κινήτρων μείωσης αποτυπώματος άνθρακα στις προκηρύξεις και συμβάσεις έργων, 

 ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τα κίνητρα,   

 καθιέρωση νέων δεικτών απόδοσης στις συμβάσεις, κινήτρων, υιοθέτησης νέων τεχνολογιών κ.α. για 

την μείωση των ατυχημάτων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υποδομές μεταφορών όσο και την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, κ.α.   

Διασφάλιση κοινωνικής αποδοχής μέτρων μείωσης αποτυπώματος άνθρακα. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 ανάπτυξη και προώθηση διαδικασιών συμμετοχής για την διασφάλιση αποδοχής από το κοινό των 

μέτρων και πολιτικών μείωσης αποτυπώματος άνθρακα,  

 ανάπτυξη πλατφόρμας διαφάνειας ως προς τις πολιτικές μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, κ.α.  

Βελτιστοποίηση της αξιοποίηση των πόρων του συστήματος μεταφορών. Περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

 ανάπτυξη υποδομών πληροφόρησης, συλλογής στοιχείων και διαχείρισης για την παρακολούθηση 

της λειτουργίας των υποδομών,  
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 ανάπτυξη οδηγιών αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα,   

 ανάπτυξη τεχνολογιών πρόγνωσης συμφόρησης και αποτελεσματικής παροχής εναλλακτικών 

λύσεων εξισορροπώντας την στάθμη εξυπηρέτησης μεταξύ εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, κ.α.  

Μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

 παροχή κινήτρων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε φάση ανάπτυξης υποδομής 

μεταφορών μέσω της διαδικασίας προμηθειών και συμβασιοποίησης,  

 προώθηση της έρευνας στον ρόλο της συντήρησης οδικής υποδομής στην κατανάλωση ενέργειας και 

εκπομπές άνθρακα, κ.α.  

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ανοιχτά δεδομένα). Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 ανάπτυξη τεχνολογιών συλλογής δεδομένων από αποκεντρωμένες πηγές, περιλαμβανομένων και 

κινητών συσκευών δημιουργώντας νέες πελατο-κεντρικές υπηρεσίες,  

 διασφάλιση ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων κατά την συλλογή στοιχείων από 

αποκεντρωμένες πηγές.  

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:  

 κατηγοριοποίηση των κύριων κινδύνων που απειλούν την ανθεκτικότητα υποδομών μεταφορών, 

περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών διαστάσεων της ανθεκτικότητας,  
 ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων μέτρησης της ανθεκτικότητας των υποδομών του 

συστήματος μεταφορών, κ.α.. 
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3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

Στοιχεία – εκτιμήσεις  για την διάρκεια ζωής των υποδομών και του εξοπλισμού του συστήματος μεταφορών, 
σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα των κλιματικών μεταβολών, είναι απαραίτητα για την ανάλυση τρωτότητας 
του συστήματος. Για παράδειγμα τα οδοστρώματα έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής και θα χρειαστεί να 
αντικατασταθούν αρκετές φορές μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες 
σταδιακής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με τροποποίηση των μεθόδων κατασκευής και υιοθέτηση 
άλλων υλικών έτσι ώστε να έχουν ανθεκτικότητα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν στο τέλος του αιώνα. 
Αντίθετα οι γέφυρες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής που μπορεί να φθάνει το τέλος του αιώνα και ο σχεδιασμός 
νέων ή η βελτίωση υφιστάμενων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τελικές συνθήκες (θερμοκρασίες κ.α.). 
Γενικά κινητός εξοπλισμός έχει μικρότερη διάρκεια ζωής από τα σταθερά τμήματα υποδομής μεταφορών 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξοπλισμός αντικαθίσταται λόγω τεχνολογικής παλαιότητας πολύ πριν χρειαστεί 
να αντικατασταθεί λόγω προβλημάτων συντήρησης ή αξιοπιστίας. Στον Πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται μια ποιοτική εκτίμηση της διάρκειας ζωής συστατικών στοιχείων του συστήματος μεταφορών 
σε τρείς γενικές κατηγορίες: μικρή (μέχρι 30 έτη περίπου), μέση (από 30 έως 60 έτη περίπου) και μεγάλη 
(άνω των 60 ετών). Η διάρκεια ζωής ενός συγκεκριμένου τμήματος των υποδομών μεταφορών θα διαφέρει 
από τις γενικές εκτιμήσεις του πίνακα ανάλογα με την θέση του, το έτος κατασκευής, τις προδιαγραφές 
κατασκευής, την καταπόνηση που έχει υποστεί κ.α. 

Πίνακας 3-1. Διάρκεια ζωής υποδομών – συστατικών συστήματος μεταφορών 

 Στοιχείο υποδομής μεταφορών, λειτουργίας - σχόλια Διάρκεια 
ζωής 

Γέφυρες Ανωδομή (π.χ. 50 – 75 έτη) Μεγάλη 
Υποδομή και προσβάσεις  (π.χ. 50 – 75 έτη) Μεγάλη 
Ηλεκτρικά συστήματα και εξοπλισμός Μικρή 
Χωροθέτηση Μεγάλη 

Οδοί Επιφάνεια (ασφαλτικά, σκυρόδεμα) 
(Γενικά ασφαλτικές επιφάνειες αντικαθίστανται κάθε 10 – 20 έτη. Επιφάνειες 
σκυροδέματος κάθε 30 – 40 έτη. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ο κυκλοφοριακός φόρτος, το 
ποσοστό βαρέων οχημάτων και οι τοπικές καιρικές συνθήκες.) 

Μικρή 

Βάση - Υπόβαση Μεγάλη 
Αποστράγγιση Μεγάλη 
Σήμανση – σηματοδότηση Μικρή 
Εργασίες συντήρησης (Τυπικά προγραμματισμός σε κυλιόμενες πενταετίες) Μικρή 
Κυκλοφορία – ασφάλεια Μεγάλη 
Χωροθέτηση Μεγάλη 

Αεροδρόμια - 
ελικοδρόμια 

Διάδρομοι – τροχόδρομοι (50 Έτη (Peterson, 2008)) Μικρή 
Αεροσκάφη (25 Έτη -  περίοδος απόσβεσης αεροσκαφών). Μικρή 
Κτίρια  (50 έτη (Peterson, 2008)) Μέση 
Υπηρεσίες Μεγάλη 
Εξοπλισμός - βοηθήματα αεροπλοΐας  Μικρή 
Χωροθέτηση Μεγάλη 

Τραίνα – Μέσα 
Σταθερής τροχιάς 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός - σηματοδότηση Μέση 
Σιδηροτροχιές,  Μέση 
Λειτουργία Μικρή 
Θέση Μεγάλη 
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4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

4.1 Γενικά 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι επιπτώσεις κλιματικών μεταβλητών στο σύστημα 
μεταφορών και δίδονται στοιχεία, όπου υπάρχουν, για οριακές τιμές. Ο κατάλογος αξιοποιείται στην 
συνέχεια για την επιλογή αντιπροσωπευτικών δεικτών που μπορούν να χαρακτηρίσουν, άμεσα ή έμμεσα, 
τον βαθμό που κάποιο τμήμα ή κατηγορία υποδομής εκτίθεται, έχει ευπάθεια ή ικανότητα προσαρμογής σε 
κάποια συγκεκριμένη κλιματική παράμετρο. Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται χωριστά για κάθε συστατικό του 
τομέα μεταφορών (αεροδρόμια, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο) και διαχωρίζονται ως προς την επίπτωση 
στην υποδομή καθαυτή (π.χ. οδοστρώματα), τα κτίρια ή τον εξοπλισμό που υποστηρίζει την λειτουργία της 
υποδομής και την λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια της υποδομής. Οι κλιματικές μεταβλητές που 
εξετάζονται είναι: 

 Αύξηση μέσης θερμοκρασίας  

 Μεταβολή υετού (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) 

 Μεταβολή στην ισχύ των ανέμων. 

 Ανύψωση θαλάσσιας στάθμης 

4.2 Αεροδρόμια 

Πίνακας 4-1. Αεροδρόμια. Αύξηση Θερμοκρασίας. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση - Σχόλια - Πληροφορίες 
Διάδρομοι – τροχόδρομοι, Χώροι 
στάθμευσης α/σκαφών 

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ακεραιότητα επιφανειών από 
σκυρόδεμα και ασφαλτικών λόγω θερμικής διαστολής - συστολής 
(ρηγματώσεις). (Baglin, 2012). 
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την διάρκεια ζωής των επιφανειών 
με αποτέλεσμα αυξημένες απαιτήσεις και κόστος συντήρησης. (FHWA, 
2012). Λόγω του χρώματος ασφάλτου η θερμοκρασία της μπορεί να φθάσει 
τους 80ο C, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32ο C. (HEATHROW , 2011) 

Αεροσκάφη Πιθανές αυξημένες απαιτήσεις ψύξης, ενέργειας και ύδατος.   
Κτίρια – άλλες κατασκευές Αυξάνεται η ζήτηση ενέργειας για ψύξη (Baglin, 2012) 
Εξοπλισμός πλευράς εδάφους – 
αέρος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν περισσότερες φθορές στα οχήματα και 
τα ελαστικά. Επιβαρύνεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με πιθανότητα 
βλαβών στα συστήματα ΙΤ. (Baglin, 2012) 
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Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση - Σχόλια - Πληροφορίες 
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία: Μειώνουν την 

πυκνότητα του αέρα δυσχεραίνοντας την απογείωση αεροσκαφών 
(χρειάζεται μεγαλύτερο μήκος διαδρόμου). Επηρεάζεται ο τύπος 
αεροσκαφών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο. 
Ενδεχομένως να απαιτηθεί περιορισμός του ωφέλιμου φορτίου. Τα 
αεροσκάφη χρειάζονται περισσότερη ισχύ με αποτέλεσμα αυξημένη 
κατανάλωση καυσίμου. Οι ανωτέρω επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με τον 
βελτιωμένο σχεδιασμό αεροσκαφών. (U.S. Climate Change Program, 2008) 
Υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη καυσίμων και 
πυρκαγιές. (38o C (HEATHROW , 2011)) 
Κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών και πρόκλησης επιδημιών μέσω 
αεροπορικών μεταφορών. 
Πρόκληση δυσφορίας σε επιβάτες και εργαζόμενους. Δυσκολία εκτέλεσης 
υπαίθριων εργασιών συντήρησης όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30ο 
C. (40ο C – εξάντληση) (Baglin, 2012). 
Υπερθέρμανση εξοπλισμού – πιθανές διακοπές ρεύματος (OFCM, 2002).  

 

Πίνακας 4-2. Αεροδρόμια. Μεταβολή Υετού. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Διάδρομοι – τροχόδρομοι, Χώροι 
στάθμευσης α/σκαφών 

Έντονη βροχόπτωση (2,5 – 5,0 εκ./ώρα) δημιουργεί στάσιμα ύδατα στα 
οδοστρώματα προκαλώντας καθυστερήσεις (OFCM, 2002). Αύξηση στις 
χιονοθύελλες αυξάνει τις ανάγκες αποχιονισμού διαδρόμων και άλλων 
εκτεθειμένων επιφανειών. 

Αεροσκάφη Πλημμύρες προκαλούν φθορές στα αεροσκάφη αν δεν μεταφερθούν 
έγκαιρα σε ασφαλές σημείο. Προκαλούν βλάβες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  
(Baglin, 2012). Αυξημένες απαιτήσεις αποχιονισμού αεροσκαφών. Πιθανές 
βλάβες σε αεροσκάφη από παρασυρόμενα συντρίμμια. 

Κτίρια – άλλες κατασκευές Οι πλημμύρες προκαλούν φθορές στα κτίρια και άλλες κατασκευές. Σε 
περίπτωση παγετού υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης 
εκτεθειμένων επιφανειών για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ολίσθησης. 

Εξοπλισμός πλευράς εδάφους, 
αέρος 

Οι πλημμύρες προκαλούν βλάβες στα συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών 
και συστήματα ενόργανης προσγείωσης - ILS (Baglin, 2012). Οι χιονοθύελλες 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε κάθε είδους εξοπλισμό και τα συστήματα 
ILS.   
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Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή και 

ακύρωση πτήσεων. Επίσης καθυστερήσεις σε άλλες λειτουργίες όπως 
μεταφορά αποσκευών, συντήρηση, καθαρισμό και τροφοδοσία 
αεροσκαφών.  
Επιβάτες και εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
προσπέλασης αν πλημυρίσει το οδικό δίκτυο πρόσβασης στον αερολιμένα. 
Έντονη βροχόπτωση μειώνει την ορατότητα και απαιτείται μεγαλύτερη 
απόσταση ασφαλείας μεταξύ αεροσκαφών. Η λειτουργία του αεροδρομίου 
επηρεάζεται όταν η ορατότητα πέφτει κάτω από τα 650 μ. 
Σε περιόδους ξηρασίας2 η μείωση των ποσοτήτων νερού δημιουργεί 
προβλήματα στα συστήματα ψύξης, την άρδευση και τον, υπό πίεση, 
καθαρισμό επιφανειών. Μπορεί να χρειαστεί υιοθέτηση συστημάτων 
ανακύκλωσης με παράπλευρο οικονομικό όφελος (θετικός δείκτης κόστους 
– οφέλους, (Baglin, 2012)). Οι χιονοθύελλες προκαλούν καθυστερήσεις και 
ακύρωση πτήσεων. Αυξάνονται τα ατυχήματα λόγω ολίσθησης επιβατών ή 
εργαζομένων που μετακινούνται πεζή. Δυσχεραίνεται η πρόσβαση στον 
αερολιμένα και η τροφοδοσία. Οι διαδικασίες συντήρησης ενεργοποιούνται 
όταν η χιονόπτωση υπερβαίνει τα 1,3 εκ/ώρα. (OFCM, 2002) 

 

Πίνακας 4-3. Αεροδρόμια. Ισχύς ανέμων. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Διάδρομοι – τροχόδρομοι, Χώροι 
στάθμευσης α/σκαφών 

Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις επίπτωσης 

Αεροσκάφη Βλάβες από αερομεταφερόμενα συντρίμμια 
Παράσυρση αεροσκαφών από θέσεις πρόσδεσης (Baglin, 2012) 

Κτίρια – άλλες κατασκευές Υλικά κατασκευών μπορεί αποκολληθούν και παρασυρθούν στην διαδρομή 
αεροσκαφών ή άλλων οχημάτων  (OFCM, 2002) 

Εξοπλισμός πλευράς εδάφους Εξοπλισμός που δεν έχει προσδεθεί (π.χ. αποσκευές) μπορεί να παρασυρθεί 
στην διαδρομή αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού.  

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Υψηλές ταχύτητες ανέμου, ιδιαίτερα πλευρικών ανέμων προκαλούν 
καθυστερήσεις στις πτήσεις και τις εργασίες συντήρησης και εξυπηρέτησης 
αεροσκαφών. Η ομαλή λειτουργία αρχίζει να επηρεάζεται όταν η ταχύτητα 
ανέμου υπερβεί τα 37 χλμ./ώρα. (Peterson, 2008) 

 

 

 

 

 

  

                                                           

2 Στην Αττική μια μέτρια μονοετής ξηρασία εμφανίζεται κάθε 5 χρόνια. Μια ισχυρή μονοετής ξηρασία κάθε 10 χρόνια 
και μια ισχυρή διετής ξηρασία κάθε 25 χρόνια 
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Πίνακας 4-4. Αεροδρόμια. Ανύψωση στάθμης θάλασσας & Καταιγίδες. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Διάδρομοι – τροχόδρομοι, Χώροι 
στάθμευσης α/σκαφών 

Πλημμύρες σε διαδρόμους – τροχοδρόμους που βρίσκονται σε χαμηλό 
υψόμετρο πλησίον ακτών – ανεπαρκής λειτουργία ανάντη δικτύου 
αποστράγγισης ομβρίων. Η εισροή θαλασσινού νερού μπορεί να βλάψει 
ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η (οικονομική) διάρκεια σχεδιασμού υποδομών 
αεροδρομίων ανέρχεται σε 50 έτη περίπου και η άνοδος θαλάσσιας 
στάθμης μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια συντήρησης και βελτίωσης 
σχεδιασμού υποδομών. Η θέση αεροδρομίων όμως δύσκολα αλλάζει και 
μακροπρόθεσμα θα απαιτηθούν αναχώματα   (Peterson, 2008). 

Αεροσκάφη Βλάβες σε αεροσκάφη αν δεν μετακινηθούν έγκαιρα σε ασφαλές σημείο. 
(Baglin, 2012) 

Κτίρια – άλλες κατασκευές Πλημμύρες σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χαμηλό 
υψόμετρο πλησίον ακτών. (Peterson, 2008) 

Εξοπλισμός πλευράς εδάφους  Οι θαλάσσιες καταιγίδες μπορεί να καταστρέψουν ή απενεργοποιήσουν 
εξοπλισμό εδάφους για την καθοδήγηση ή εξυπηρέτηση αεροσκαφών .   

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Επιβάτες και εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
προσπέλασης αν πλημυρίσει το οδικό δίκτυο πρόσβασης στον αερολιμένα. 
Η λειτουργία αεροδρομίων και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους μπορεί 
να διακοπούν εντελώς από φαινόμενα όπως ισχυροί άνεμοι, πλημμύρες, 
που με την σειρά τους προκαλούν διακοπές ηλεκτροδότησης, και 
μεταφερόμενα συντρίμμια. Χαμηλή νέφωση και μείωση ορατότητας 
οδηγούν σε καθυστερήσεις και ακύρωση πτήσεων και ανατροπή του 
προγραμματισμού πτήσεων. 

 

4.3 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Πίνακας 4-5. Σιδηρόδρομοι. Αύξηση θερμοκρασίας. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Γέφυρες, Σήραγγες, Σταθμοί Πτώση τάσης λόγω υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να επηρεάσει την 

λειτουργία φωτισμού και ψύξης σηράγγων και σταθμών.  
Σιδηροτροχιές, έρμα, αναχώματα Στρέβλωση σιδηροτροχιών (θερμοκρασία άνω των 32ο C). Η ενωμένη τροχιά 

(Continuously welded rail)έχει υψηλότερη ευπάθεια από την διακοπτόμενη 
(Peterson, 2008).  

Ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
σηματοδότηση 

Βλάβες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό λόγω υπερθέρμανσης. Πιθανές βλάβες 
στην σηματοδότηση και τους φωρατές.  
Πιθανή χαλάρωση εναερίων καλωδίων λόγω υπερθέρμανσης (International, 
2013)  

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Η στρέβλωση τμήματος σιδηροτροχιάς έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή 
λειτουργίας μέχρι να αντικατασταθεί. Υψηλές θερμοκρασίες που 
επηρεάζουν τις σιδηροτροχιές και τα εναέρια καλώδια οδηγούν σε μείωση 
των εμπορικών ταχυτήτων.  (EC, 2012). 
Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τους επιβάτες που περιμένουν σε 
ανεπαρκώς κλιματισμένους χώρους. Δυσκολία εκτέλεσης υπαίθριων 
εργασιών συντήρησης όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30ο C. (40ο C – 
εξάντληση) 

 

 

 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής  

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Οδικό & Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Αεροδρόμια) 

 20 

 

Πίνακας 4-6. Σιδηρόδρομοι. Μεταβολή Υετού. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Γέφυρες, Σήραγγες, Σταθμοί Γενικά 10 εκ. βροχόπτωσης σε διάστημα 24 ωρών μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερχείλιση αγωγών και πλημμύρα σταθμών και άλλων υποδομών. (EC, 
2012). Οι υψηλές ταχύτητες ανέμου που επικρατούν σε χιονοθύελλες 
προκαλούν φθορές στις εκτεθειμένες αποβάθρες, στέγαστρα και άλλες 
σιδηροδρομικές υποδομές. 

Σιδηροτροχιές, έρμα, αναχώματα Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και την ηλικία των 
υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η εκδήλωση παγετού μπορεί να μειώσει 
την έλξη στις σιδηροτροχιές καθιστώντας αναγκαία την μείωση ταχυτήτων. 
Οι συνθήκες πέδησης γίνονται απρόβλεπτες. (OFCM, 2002) 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
σηματοδότηση 

Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν 
βραχυκυκλώματα στον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Στην περίπτωση 
ηλεκτροδότησης από τρίτη τροχιά, ενδεχόμενη πλημμύρα διακόπτει την 
λειτουργία των συρμών. Ισχυρός παγετός μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα 
στην μετάδοσης φορτίου από τα εναέρια καλώδια στον κινητήρα του 
τραίνου. (Peterson, 2008) 

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Ισχυρή βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας τραίνων 
ακόμα και σε διακοπή των δρομολογίων σε περίπτωση πλημμύρας. Ισχυρές 
βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις εργασίες συντήρησης. Ισχυρές 
χιονοπτώσεις προκαλούν εμπόδια στην πρόσβαση επιβατών στους 
σταθμούς. Προκαλούν επίσης μείωση της ορατότητας και, αναγκαστικά, 
μείωση ταχύτητας συρμών (Peterson, 2008) 

 

Πίνακας 4-7. Σιδηρόδρομοι. Ισχύς ανέμων. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Γέφυρες, Σήραγγες, Σταθμοί Υψηλές ταχύτητες ανέμου προκαλούν φθορές στις εκτεθειμένες αποβάθρες, 

στέγαστρα και άλλες υποδομές. Επηρεάζεται η ευστάθεια των γεφυρών. 
Σιδηροτροχιές, έρμα, αναχώματα Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
Ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
σηματοδότηση 

Ισχυροί άνεμοι μπορεί να παρασύρουν συντρίμμια στα εναέρια καλώδια και 
στους σηματοδότες καταστρέφοντάς τους (EC, 2012) 

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Σε ταχύτητες ανέμου άνω των 80 χλμ/ώρα, η ταχύτητα κίνησης τραίνων 
μειώνεται επηρεάζοντας τα δρομολόγια και την στάθμη εξυπηρέτησης 
(OFCM, 2002).   

 

Πίνακας 4-8. Σιδηρόδρομοι. Ανύψωση στάθμης θάλασσας& Καταιγίδες. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Γέφυρες, Σήραγγες, Σταθμοί Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας σε συνδυασμό με θαλάσσιες 

καταιγίδες μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια και την στατική επάρκεια  
εγκαταστάσεων πλησίον της ακτής (γραμμές, γέφυρες) (EC, 2012).  

Σιδηροτροχιές, έρμα, αναχώματα Η υποδομή γραμμών μπορεί να υποστεί διάβρωση και αστοχία από την 
διαδοχική ενέργεια κυμάτων (OFCM, 2002).  

Ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
σηματοδότηση 

Επηρεάζονται τα ανάντη δίκτυα αποστράγγισης οδηγώντας σε πλημμύρες 
και αστοχία στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα αυτοματοποιημένα 
συστήματα ελέγχου.  Το θαλασσινό αλάτι προκαλεί διάβρωση του 
εξοπλισμού και των υλικών. (OFCM, 2002) 

Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Θαλάσσιες καταιγίδες μπορεί να παρασύρουν συντρίμμια και άλλα φερτά 
υλικά στις γραμμές διακόπτοντας την λειτουργία των γραμμών. 
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4.4 Οδικό Δίκτυο3 

Πίνακας 4-9. Οδικό Δίκτυο. Αύξηση θερμοκρασίας. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Οδοστρώματα Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

δημιουργούν προβλήματα στην διαμήκη και εγκάρσια ομαλότητα του 
οδοστρώματος. Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυαστούν με ξηρασία 
μπορεί να δημιουργηθούν διαμήκεις ή εγκάρσιες ρηγματώσεις καθιστώντας 
το πιο ευάλωτο στο νερό όταν βρέξει. Σε οδούς με υψηλό φόρτο βαρέων 
οχημάτων, οι υψηλές θερμοκρασίες ενισχύουν την δημιουργία 
τροχοαυλακώσεων και αλιγατορικών ρωγμών και την εξίδρωση του 
οδοστρώματος. (Peterson, 2008) 

Δίκτυο αποστράγγισης  Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
Σήμανση - Σηματοδότηση Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση τον αριθμό 

ατυχημάτων λόγω αύξησης του χρόνου αντίδρασης των οδηγών και 
μείωσης του βαθμού συγκέντρωσης. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
προκαλούν θερμική φόρτιση στους κινητήρες όλων των κατηγοριών 
οχημάτων. Οι ώρες που μπορούν να εργαστούν συνεργεία περιορίζονται σε 
θερμοκρασίες άνω των 30ο C και σταματούν όταν υπερβεί τους 40ο C  
(OFCM, 2002) 

 

Πίνακας 4-10. Οδικό δίκτυο. Μεταβολή Υετού. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Οδοστρώματα, υποδομή Έντονες βροχοπτώσεις και πλημύρες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλληση 

αδρανών, ανάλογα και με την ηλικία του οδοστρώματος. Το νερό μπορεί να 
εισχωρήσει στην υπόβαση και να προκαλέσει παραμόρφωσή της και 
δομικές φθορές . (Dawson, 2008) 

Δίκτυο αποστράγγισης  Βροχοπτώσεις και πλημμύρες μπορεί να παρασύρουν συντρίμμια ή άλλα 
υλικά παρεμποδίζοντας την ροή, φράσσοντας τις σχάρες.  

Σήμανση - Σηματοδότηση Πλημμύρες μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της λειτουργίας 
σηματοδοτών, λόγω βλαβών στην ηλεκτροδότηση. 

                                                           

3 Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γενικά επηρεάζουν και τη συμπεριφορά του κοινού ως προς την επιλογή μέσου 
μετακίνησης, ιδίως όσον αφορά τις ήπιες μορφές μετακίνησης, την υιοθέτηση της τηλεργασίας, και ομαδικής χρήσης ΕΙΧ 
και αυξάνουν τις ανάγκες του κοινού για πληροφόρηση πριν και κατά την διάρκεια μετακινήσεων. 
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Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Ακόμα και μικρής έντασης βροχοπτώσεις μειώνουν την κυκλοφοριακή 

ικανότητα των οδών. Οι βροχοπτώσεις αυξάνουν την επικινδυνότητα λόγω 
μείωσης της ορατότητας και της πιθανότητας υδρολίσθησης, (OFCM, 2002)4. 
Η μέση ταχύτητα μειώνεται κατά 3% - 16% και η κυκλοφοριακή ικανότητα 
κατά 10% - 30%. Στην περίπτωση χιονοπτώσεων Η μέση ταχύτητα μειώνεται 
κατά 5% - 40% και η κυκλοφοριακή ικανότητα κατά 12% - 27%.  (FHWA, 
2020). Οι καθυστερήσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν την αλυσίδα 
δραστηριοτήτων ατόμων και νοικοκυριών και ιδιαίτερα την εφοδιαστική 
αλυσίδα. Η χωρική έκταση μιας σημαντικής πλημμύρας μπορεί να 
αποκλείσει και εναλλακτικές διαδρομές, «παγιδεύοντας» τα οχήματα και να 
επηρεάσει τους ρυθμιστές κυκλοφορίας. 

 

Πίνακας 4-11. Οδικό Δίκτυο. Ισχύς Ανέμων. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Οδοστρώματα, υποδομή Ισχυρά φορτία ανέμου επιδρούν στην ευστάθεια των γεφυρών.  
Δίκτυο αποστράγγισης  Ισχυροί άνεμοι μπορεί να παρασύρουν απορρίμματα παρεμποδίζοντας την 

ροή, φράσσοντας τις σχάρες. 
Σήμανση - Σηματοδότηση Ισχυροί άνεμοι μπορεί να παρασύρουν διάφορα αντικείμενα στο 

οδόστρωμα (πινακίδες σήμανσης, υλικά από οικοδομές, δέντρα κ.α.),  
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Ισχυροί άνεμοι δημιουργούν κινδύνους στα συνεργεία συντήρησης οδών, τα 

φορτηγά και άλλα οχήματα όταν ξεπερνούν τα 60 χλμ/ώρα. Πολύ 
επικίνδυνες συνθήκες σε ταχύτητες που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα. Όταν η 
ταχύτητα ανέμου ξεπερνά τα 90 χλμ/ώρα η κυκλοφορία σε γέφυρες είναι 
προβληματική. 

 

Πίνακας 4-12. Οδικό Δίκτυο. Ανύψωση στάθμης θάλασσας & Καταιγίδες. Επιπτώσεις 

Στοιχείο -Τμήμα -  Υποδομή Επίπτωση Σχόλια - Πληροφορίες 
Οδοστρώματα Η σταδιακή αύξηση της θαλάσσιας στάθμης μπορεί να καταστήσει τμήματα 

παραλιακών οδών απροσπέλαστα 
Δίκτυο αποστράγγισης  Δευτερογενής επίδραση στο δίκτυο ανάντη παραλιακών οδών προκαλώντας 

πλημμύρες από βροχοπτώσεις 
Σήμανση - Σηματοδότηση Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
Λειτουργία – Συντήρηση Ασφάλεια Θα οξυνθεί η κατάσταση παραλιακών τμημάτων δικτύου που ήδη 

αντιμετωπίζουν προβλήματα πλημμυρών με αποτέλεσμα συχνότερες 
επιπτώσεις στην λειτουργία τους (U.S. Climate Change Program, 2008)  

 
  

                                                           

4 Στις ΗΠΑ τα ατυχήματα που μπορούν να συσχετιστούν με καιρικά φαινόμενα ανέρχονταν στο 21% του συνόλου στην 
περίοδο 2007 – 2016. Η αναλογία σε αριθμό τραυματιών και νεκρών ήταν 19% και 16% αντίστοιχα. (FHWA, 2020). 
Θεωρείται πάντως ότι οι εξελίξεις στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας οχημάτων θα έχουν θετικές επιπτώσεις ιδίως 
όσον αφορά τον αριθμό τραυματιών και νεκρών.  
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5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

5.1 Γενικά 

Η Περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητες στο σύνολο του τομέα μεταφορών παρά μόνο σε τμήμα του κύριου 
οδικού δικτύου της Αττικής. Στην μελέτη υιοθετείται μια ενιαία προσέγγιση του τομέα – περιλαμβάνεται 
δηλαδή, εκτός από το οδικό δίκτυο, ανάλυση τρωτότητας του δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών και τα 
αεροδρόμια, καθώς επίσης τμήματα του οδικού δικτύου, η διαχείριση των οποίων, ανήκει σε άλλους φορείς 
(π.χ. Αττική Οδός). Τονίζεται ότι η αξιολόγηση τρωτότητας αεροδρομίων και σιδηροδρομικού δικτύου που 
περιλαμβάνεται στην συνέχεια δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο αναλυτικών ειδικών μελετών που 
πρέπει να εκπονηθούν από τους αρμόδιους ανεξάρτητους φορείς (Υ.Π.Α., ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ). Οι υποδομές 
μεταφορών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση είναι: 

5.2 Αεροδρόμια 

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ - Ελευθέριος Βενιζέλος)  

Πρόκειται για το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της 
Ευρώπης (28ο το 2016 με 20 εκ. επιβάτες). Το αεροδρόμιο έχει έναν κύριο τερματικό σταθμό, έναν 
δορυφορικό και δύο ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους προσγειώσεων και απογειώσεων, μήκους 4000 μ.. 
Και οι δύο διάδρομοι διαθέτουν σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS).  Άλλες επιφάνειες (π.χ. χώροι 
στάθμευσης αεροσκαφών) έχουν επιφάνειες από σκυρόδεμα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 94 μέτρων. 

Πάχης Μεγάρων 

Εξυπηρετεί αποκλειστικά αεροσκάφη γενικής αεροπορίας. Διαθέτει 2 παράλληλους διαδρόμους ασφαλτικής 
επιφάνειας μήκους 1205 μ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 4 μέτρων. Διαθέτει 100 θέσεις στάθμευσης σκαφών 
γενικής αεροπορίας. Ο αεροσταθμός έχει επιφάνεια  180 τ.μ. 

Δεκελείας ή Τατοΐου 

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο. Διαθέτει 1 διάδρομο προς/από-γείωσης μήκους 1765 μέτρων με 
επίστρωση από άσφαλτο. Βρίσκεται σε υψόμετρο 239 μέτρων. Χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία 
και ως βάση του Αεραθλητικού Κέντρου Αθηνών. Τα αεροσκάφη γενικής αεροπορίας χρειάζονται ειδική 
άδεια για την χρήση του.  

Ελευσίνας 

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο. Διαθέτει 1 διάδρομο ασφαλτικής επιφάνειας, μήκους 2739 μέτρων. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 44 μέτρων. Στο αεροδρόμιο υπάγονται 3 μοίρες τακτικών μεταφορών καθώς επίσης 
η μοίρα μεταφοράς υψηλών προσώπων και 2 μοίρες Έρευνας – Διάσωσης. Οι μοίρες Έρευνας & Διάσωσης 
έχουν ευρύτερη εμβέλεια και δεν αφορούν αποκλειστικά την Αττική.  
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Κυθήρων (Κρατικός Αερολιμένας Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης) 

Αεροδρόμιο Πολιτικής αεροπορίας. Διαθέτει 1 διάδρομο ασφαλτικής επιφάνειας μήκους 1461 μέτρων. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 319 μέτρων. Διαθέτει 3 θέσεις αεροσκαφών. Ο τερματικός σταθμός έχει 
κατασκευαστεί το 2004 και έχει επιφάνεια 2370 τ.μ. 

Στην Αττική υπάρχουν και 10 ιδιωτικά ελικοδρόμια για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

Τα αεροδρόμια που εξετάζονται φαίνονται στο Σχέδιο 1 του τεύχους σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση. 

5.3 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Περιλαμβάνεται το σύνολο του δικτύου που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής με εξαίρεση το δίκτυο 
Μετρό. Το δίκτυο του Μετρό δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση δεδομένου ότι η επιδομή δεν εκτίθεται στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν αναφερθεί σε σταθμούς μετρό αλλά ως 
δευτερογενές αποτέλεσμα πλημμυρών στο οδικό δίκτυο.   

ΗΣΑΠ – Ενωμένη τροχιά σε σταθερή επιδομή σε εγκιβωτισμένους στρωτήρες από σκυρόδεμα, με εξαίρεση 
το τμήμα Φάληρο – Πειραιάς που έχει ξύλινους στρωτήρες και διακεκομμένη τροχιά. Τροφοδοσία από τρίτη 
ηλεκτροφόρο τροχιά. Μικρό τμήμα γραμμών υπόγειο (Αττική – Μοναστηράκι) ενώ σε αρκετούς σταθμούς τα 
στέγαστρα στάσεων καλύπτουν πλήρως ή μερικά τις γραμμές (π.χ. Πειραιάς). Υπάρχουν συνολικά 18 
γέφυρες. 

ΟΣΕ – Προαστιακός. Ενωμένη τροχιά σε σταθερή επιδομή σε εγκιβωτισμένους στρωτήρες από σκυρόδεμα. 
Τροφοδοσία υπέργεια με προ εντεταμένα καλώδια. Στο τμήμα Δ. Πλακεντίας – αεροδρόμιο και τροφοδοσία 
από τρίτη ηλεκτροφόρο τροχιά λόγω κυκλοφορίας συρμών του Μετρό. Στο δίκτυο υπάρχουν 91 γέφυρες και 
61 σήραγγες.  

ΤΡΑΜ – Ενωμένη τροχιά σε σταθερή επιδομή σε εγκιβωτισμένους στρωτήρες από σκυρόδεμα. Τροφοδοσία 
υπέργεια με προ εντεταμένα καλώδια. Στο δίκτυο υπάρχουν 9 γέφυρες. 

Το δίκτυο φαίνεται στο Σχέδιο 1 του τεύχους σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση 

5.4 Οδικό Δίκτυο 

Περιλαμβάνεται το κύριο ιεραρχημένο δίκτυο του OSM και πιο συγκεκριμένα : Αυτοκινητόδρομοι 
(Motorway), Εθνικές οδοί (Trunk Roads), Πρωτεύουσες αρτηρίες (Primary arterial) και Δευτερεύουσες 
αρτηρίες (Secondary arterial). Το δίκτυο συμπληρώθηκε, όπου χρειάστηκε, με επισκόπηση των εικόνων που 
έχει δημοσιεύσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να περιλάβει το σύνολο του δικτύου που 
ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας5. Τα τμήματα ου ΠΑΘΕ από τον ΑΚ Μεταμόρφωσης μέχρι τα όρια 
της Περιφέρειας και από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι τα όρια της Περιφέρειας ανήκουν ως προς την συντήρηση 

                                                           

5 Βλ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. – Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», 2019 
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και λειτουργία σε ανεξάρτητους φορείς την Νέα Οδό Α.Ε. και την Ολυμπία Οδό Α.Ε. Η Αττική οδός επίσης 
ανήκει σε ανεξάρτητο φορέα διαχείρισης.  

Ο αριθμός γεφυρών στο δίκτυο ανέρχεται σε 412 και των σηράγγων – διαβάσεων σε 145.  

Το δίκτυο που εξετάζεται φαίνεται στο Σχέδιο 2 του τεύχους σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση 

5.5 Κλιματικά σενάρια 

Τα κλιματικά σενάρια που εξετάζονται στην μελέτη παρουσιάζονται σε διακριτά παραδοτέα. (Adens Π. 5., 
2019), (Adens Π. 4., 2019). Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι: 

Μέσο σενάριο (RCP 4.5). Σενάριο σταθεροποίησης. Προϋποθέτει υλοποίηση προγραμμάτων αναδάσωσης, 
αλλαγών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γενική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και την χρήση ορυκτών 
καυσίμων, αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας, σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Όσον αφορά την Αττική προβλέπεται: 

 Αύξηση μέγιστης θερμοκρασίας κατά 0,14ο C ανά δεκαετία και συνολικά κατά 1.1o C έως to 2100.  

 Μείωση βροχοπτώσεων κατά 6.5 χιλ ανά δεκαετία 

 Μικρή αύξηση ταχύτητας ανέμων κατά 2% περίπου. Το καλοκαίρι αύξηση κατά 10% στο Ανατολικό 

τμήμα. 

 Ανύψωση θαλάσσιας στάθμης. Εγγύς μέλλον 12 εκ, Μακρινό μέλλον 30 εκ.  

Ακραίο σενάριο (RCP 8.5). Αναπαριστά μελλοντική κατάσταση κατά την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών μεθανίου και Ν2Ο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα 
αυξηθεί η χρήση γης λόγων της αύξησης του πληθυσμού καθώς και η χρήση ορυκτών καυσίμων για 
παραγωγή ενέργειας και μεταφορές. Όσον αφορά την Αττική προβλέπεται: 

 Αύξηση θερμοκρασίας κατά 0,51ο C ανά δεκαετία από το 2045 και μετά 

 Μείωση βροχοπτώσεων κατά 4.5 χιλ ανά δεκαετία 

 Μικρή αύξηση ταχύτητας ανέμου κατά 5% περίπου. Το καλοκαίρι αύξηση κατά 15% στο Ανατολικό 

τμήμα. 

 Ανύψωση θαλάσσιας στάθμης. Εγγύς μέλλον 15 εκ, Μακρινό μέλλον 40 εκ 

Στις κλιματικές προσομοιώσεις χρησιμοποιείται υψηλή χωρική ανάλυση (πλέγμα 1Χ1 χλμ.). Η περίοδος 
αναφοράς έχει οριστεί για τα έτη 1971-2000. Οι επιπτώσεις των κλιματικών σεναρίων εξετάζονται σε δύο 
χρονικές περιόδους και τα σενάρια που εξετάζονται ανέρχονται, επομένως, σε 4 : 

 Εγγύς μέλλον (2021 – 2050). Στην συνέχεια της έκθεσης η περίοδος του εγγύς μέλλοντος αναφέρεται 
ως Δεκαετία ’50 και τα κλιματικά σενάρια της περιόδου, NT_RCP_4.5, NT_RCP_8.5 

 Μακρινό μάλλον (2071 – 2100). Στην συνέχεια της έκθεσης η περίοδος του μακρινού μέλλοντος 
αναφέρεται ως Δεκαετία ’80 και τα κλιματικά σενάρια της περιόδου, LT_RCP_4.5, LT_RCP_8.5  
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6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

6.1 Γενικά 

Η τρωτότητα εκφράζει τον βαθμό στον οποίο τα στοιχεία του συστήματος μεταφορών είναι ευάλωτα και δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα δίκτυα μεταφορών είναι 
περισσότερο ευάλωτα σε βραχυχρόνιες έντονες μεταβολές από ότι σε ετήσιους ή εποχιακούς μέσους όρους 
και η τρωτότητα είναι συνάρτηση του βαθμού έκθεσης, της ευπάθειας και της ικανότητας προσαρμογής στις 
διάφορες κλιματικές μεταβολές6. Η ανάλυση τρωτότητας στην συνέχεια γίνεται με χρήση ποιοτικών δεικτών7. 
Χρησιμοποιώντας τους δείκτες κάθε στοιχείο ή κατηγορία υποδομής βαθμολογείται ως προς την έκθεση, την 
ευπάθεια και την ικανότητα προσαρμογής και, στην συνέχεια, οι βαθμοί προστίθενται δίδοντας ένα συνολικό 
βαθμό τρωτότητας. Οι δείκτες τρωτότητας εκφράζουν την  σχετική τρωτότητα στοιχείων υποδομής κάθε 
μέσου σε κάθε κλιματική μεταβλητή.    

6.2 Στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα με σκοπό τη συστηματική αξιολόγηση και 
βαθμολόγησης της τρωτότητας συγκοινωνιακών υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας 
αποκλειστικά στοιχεία διαθέσιμα από δημόσιες πηγές και τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων.  

Πληροφορίες για τα αεροδρόμια έχουν αντληθεί από την Υ.Π.Α.8 και την Wikipedia. Οι πληροφορίες για το 
οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που εξετάζονται έχουν ληφθεί από τα αντίστοιχα διανυσματικά αρχεία του 
Open Street Map (OSM). Με βάση τα αρχεία του OSM διαχωρίζεται η σιδηροδρομική και οδική υποδομή σε 
γέφυρες, σήραγγες και επίγεια τμήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά έκθεσης και ευπάθειας. 
Αξιοποιούνται επίσης μια σειρά άλλων πηγών για την ανάπτυξη δεικτών που είναι: 

 Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΚΑ9 (διανυσματικό 
αρχείο) 

 Το ποσοστό μη διαπερατής επιφάνειας10. (αρχείο raster) 
 Στοιχεία δρομολογίων μέσων σταθερής τροχιάς11. (Βάση δεδομένων). Κινήσεις αεροσκαφών 
 Στοιχεία κόστους κατασκευής οδικών υποδομών. (Doll & van Essen, 2008) 
 Ιστορικά στοιχεία βλαβών – φθορών σε υποδομές μεταφορών. Θεωρείται ότι αν κάποιο στοιχείο 

υποδομής έχει υποστεί βλάβες στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα έχει αυξημένη πιθανότητα να 

                                                           

6 Η τρωτότητα αυξάνεται όσο αυξάνει η έκθεση. Η τρωτότητα αυξάνεται όσο αυξάνει η ευπάθεια. Η τρωτότητα 
αυξάνεται όσο μειώνεται η ικανότητα προσαρμογής. Βλ. επίσης ορισμούς στο  http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-
ipcc-terms-en.pdf. 
7 Ακολουθείται γενικά η μεθοδολογία της μελέτης (Adens Π. , 2019) με τροποποιήσεις, όπου χρειάστηκε, σύμφωνα με 
την μελέτη που έγινε στις Η.Π.Α. για το σύστημα μεταφορών στον κόλπο του Μεξικού (Gulf Coast Study) .Βλ. 
https://www.fhwa.dot.gov/environment/ 
8 Βλ. https://aisgr.hcaa.gr/aipgr_incl_amdt_0220_wef_27feb2020/cd/AIS/index.html 
9 http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Ydata/06%20Zones%20DYKP.zip 
10 https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness 
11 https://geodata.gov.gr/dataset/oasa 
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αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον. Οι πληροφορίες βασίζονται σε αποδελτίωση αρχείων μορφής 
pdf που περιέχονται στην ιστοσελίδα METEO12.  

 Στοιχεία υψομέτρων13. (αρχεία raster) 

Ο τρόπος αξιοποίησης των πληροφοριών στην ανάπτυξη δεικτών περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια.  

6.3 Έκθεση 

Οι δείκτες έκθεσης εκφράζουν τον βαθμό και την φύση της έκθεσης σε σημαντικές μεταβολές κλιματικών 
παραμέτρων. Η έκθεση ορίζεται σε ευρύ γεωγραφικό επίπεδο με αξιοποίηση των κλιματικών μοντέλων και 
χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες για όλες τις υποδομές μεταφορών. Εξ ορισμού υποδομές μεταφορών που 
δεν εκτίθενται σε κάποια κλιματική παράμετρο (π.χ. η Αττική Οδός στην άνοδο θαλάσσιας στάθμης) δεν είναι 
τρωτές στην παράμετρο αυτή. Οι δείκτες ανά κλιματική μεταβλητή είναι: 

 Αύξηση Θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης ο αριθμός των ημερών κατά 
τις οποίες η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 35ο C, σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς, ενιαία στο 
σύστημα μεταφορών. Αναμένεται γενικά αύξηση των θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του κλιματικού μοντέλου η αύξηση φθάνει τις 18 ημέρες (NT_RCP_4.5), ή τις 23 ημέρες (ΝΤ_RCP_8.5) 
για την δεκαετία ’50 και τις 25 ημέρες (LT_RCP_4.5), ή τις 67 ημέρες (LT_RCP_8.5) για την δεκαετία 
’80. Διαφοροποίηση γίνεται όπου χρειάζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της υποδομής (π.χ. οι 
σήραγγες σιδηροδρόμων θεωρείται ότι δεν εκτίθενται στις μεταβολές της θερμοκρασίας). Στο 
Παράρτημα Α φαίνεται ο τρόπος βαθμολόγησης και στο τεύχος σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση, 
φαίνονται τα στοιχεία της περιόδου αναφοράς (Σχέδιο 3) και οι μεταβολές (Σχέδια 4,5,6,7). 

 Μεταβολή στις βροχοπτώσεις. Χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης η ποσοστιαία 
μεταβολή του μέγιστου ύψους βροχόπτωσης κατά την διάρκεια 24 ωρών, ενιαία στο σύστημα 
μεταφορών. Γενικά προβλέπεται σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και περισσότερες περίοδοι 
ξηρασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κλιματικού μοντέλου η μεταβολή του ύψους 
βροχόπτωσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή της Αττικής και κυμαίνεται από -26% έως 23% 
(NT_RCP_4.5), -9% έως 24% (ΝΤ_RCP_8.5) για την δεκαετία ’50 και -12% έως 19% (LT_RCP_4.5), -21% 
έως 10%  (LT_RCP_8.5) για την δεκαετία ’80.  Οι δείκτης συνδυάζεται με τον δείκτη ζωνών δυνητικά 
υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Πρακτικά στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τμήματα των δικτύων 
που βρίσκονται σε περιοχές όπου προβλέπεται αύξηση βροχοπτώσεων ή/και βρίσκονται εντός των 
ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.  Στο Παράρτημα Α φαίνεται ο τρόπος βαθμολόγησης 
και στο τεύχος σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση, φαίνονται τα στοιχεία της περιόδου αναφοράς 
(Σχέδιο 8), οι μεταβολές (Σχέδια 9,10,11,12), και οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας 
(Σχέδιο 13). 

 Μεταβολή στην ισχύ ανέμων.  Ισχυροί άνεμοι έχουν επιπτώσεις και μπορεί να παρασύρουν τον 
εξοπλισμό δικτύων μεταφορών (πινακίδες, καλώδια, σηματοδότες) και άλλα παρόδια στοιχεία όπως 
δέντρα, στέγαστρα κ.α.. Πολλές φορές ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με ισχυρές βροχοπτώσεις ή 
χιονοθύελλες. Χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης ο αριθμός των ημερών κατά τις 

                                                           

12 https://www.meteo.gr/weather_cases.cfm 
13 http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 
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οποίες η ισχύς του ανέμου υπερβαίνει τα 7 Beaufort (61 χλμ./ώρα), σε σύγκριση με την περίοδο 
αναφοράς, ενιαία στο σύστημα μεταφορών. Γενικά αναμένεται μείωση της ισχύος ανέμων, με 
τοπικές διαφοροποιήσεις (π.χ. Ανατολική Αττική). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κλιματικού 
μοντέλου η μεταβολή του αριθμού ημερών κυμαίνεται από -13 έως 18 ημέρες (NT_RCP_4.5), -8 έως 
17 ημέρες (ΝΤ_RCP_8.5) για την δεκαετία ’50 και -7 έως 21 ημέρες (LT_RCP_4.5), -14 έως 21 ημέρες  
(LT_RCP_8.5) για την δεκαετία ’80. Πρακτικά στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τμήματα των 
δικτύων που βρίσκονται σε περιοχές όπου προβλέπεται αύξηση της ισχύος ανέμων. Διαφοροποίηση 
γίνεται όπου χρειάζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της υποδομής (π.χ. οι σήραγγες θεωρείται 
ότι δεν εκτίθενται στις μεταβολές ισχύος ανέμων). Στο Παράρτημα Α φαίνεται ο τρόπος 
βαθμολόγησης και στο τεύχος σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση, φαίνονται τα στοιχεία της 
περιόδου αναφοράς (Σχέδιο 14), οι μεταβολές (Σχέδια 15,16,17,18). 

 Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης. Ως προς τις υποδομές μεταφορών η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης 
έχει κλίμακα δυαδικής μορφής (επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται). Έτσι δεν αξιολογείται η έκθεση και η 
τρωτότητα υπολογίζεται με βάση την ευπάθεια και την ικανότητα προσαρμογής. Κύριες υποδομές 
που θεωρείται ότι επηρεάζονται είναι το αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων, το τμήμα της γραμμής Τραμ 
από την Γλυφάδα έως το Π. Φάληρο (Φλοίσβος) και τμήματα παραλιακών οδών (π.χ. παραλιακή 
λεωφόρος από το Παλαιό Φάληρο έως το Λαύριο).   

6.4 Ευπάθεια 

Η ευπάθεια εκφράζει το βαθμό που ένα στοιχείο ή κατηγορία υποδομής επηρεάζεται από την έκθεση σε 
μεταβολή κάποιας κλιματικής παραμέτρου και έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Η αξιοποίηση ποσοτικών 
συναρτήσεων απόκρισης για τον ορισμό της ευπάθειας στις μεταφορές δεν είναι εφικτή, προς το παρόν, 
αφού η ανάπτυξή τους είναι δυσχερής για τους εξής λόγους: 

 Η βαθμονόμηση της συνάρτησης χρειάζεται συνεχή ιστορικά στοιχεία επιπέδων φθορών σε ένα 

εύρος τιμών για κάθε κλιματική παράμετρο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να υπάρχουν για κλιματικά 

γεγονότα μεγάλης έντασης αλλά όχι για μικρής έντασης φαινόμενα που έχουν σωρευτική διαχρονική 

επίδραση.  

 Οι συναρτήσεις έχουν το χαρακτηριστικό της ασυνέχειας δηλαδή από μία οριακή τιμή και μετά 

(κατώφλι – threshold) η ευπάθεια αυξάνει εξαιρετικά απότομα με αποτέλεσμα κατάρρευση ή 

σοβαρή βλάβη της υποδομής. 

 Η ανάπτυξη χωριστών συναρτήσεων για κάθε κλιματική μεταβλητή δεν μπορεί να περιγράψει τις 

επιπτώσεις αλληλεπίδρασής τους (π.χ. θύελλα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση). 

Ο κατάλογος που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, αξιοποιείται στην συνέχεια για την επιλογή 
αντιπροσωπευτικών δεικτών που μπορούν να χαρακτηρίσουν, άμεσα ή έμμεσα, τον βαθμό που κάποιο 
τμήμα ή κατηγορία υποδομής εκτίθεται, έχει ευπάθεια ή ικανότητα προσαρμογής σε κάποια συγκεκριμένη 
κλιματική παράμετρο. 
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6.4.1 Αεροδρόμια 

Αύξηση Θερμοκρασίας.  

 Δείκτης – Υλικά επίστρωσης. Οι ασφαλτικές επιφάνειες παρουσιάζουν υψηλότερη ευπάθεια και 
περισσότερες φθορές στις υψηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με επιφάνειες από σκυρόδεμα.   

Μεταβολή βροχοπτώσεων.  

 Δείκτης – Ιστορικό πλημμυρών. Εάν ένα αεροδρόμιο έχει επηρεαστεί από πλημμύρες στο παρελθόν 
θεωρείται πιθανότερο να επηρεαστεί και στο μέλλον. 

 Δείκτης – Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας. Αεροδρόμια με υψηλότερο ποσοστό αδιαπέραστης 
επιφάνειας είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα πλημμυρών.  

 Δείκτης – Κινήσεις αεροσκαφών (πτήσεις). Αεροδρόμια με υψηλό αριθμό κινήσεων αεροσκαφών 
είναι πιθανότερο να έχουν αυξημένα σε κλίμακα προβλήματα από την μείωση ορατότητας που 
συνεπάγεται ισχυρή βροχόπτωση. Στοιχεία αριθμού πτήσεων υπάρχουν μόνο για τα αεροδρόμια Ε. 
Βενιζέλος και Κυθήρων. Για τα υπόλοιπα έγινε παραδοχή ότι οι κινήσεις αεροσκαφών είναι λίγες σε 
αριθμό. 

 Δείκτης – Επίπεδο εξοπλισμού. Αεροδρόμια με προηγμένο εξοπλισμό καθοδήγησης προσγείωσης 
(ενόργανη προσγείωση ILS), μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις συνθήκες  χαμηλής 
ορατότητας που επικρατούν κατά την διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.  

Μεταβολή ισχύος ανέμων. 

 Δείκτης – Ιστορικό βλαβών από ισχυρούς ανέμους. Αεροδρόμια που έχουν υποστεί βλάβες κατά το 
παρελθόν είναι πιθανότερο να υποστούν βλάβες στο μέλλον. 

Άνοδος θαλάσσιας στάθμης 

 Δείκτης - Γειτνίαση με περιοχή εκτεθειμένη στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.  Αφορά μόνο το 
αεροδρόμιο Μεγάρων.  

Λεπτομέρειες για τον τρόπο βαθμολόγησης των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Στο τεύχος 
σχεδίων που συνοδεύει την έκθεση, φαίνεται ο χάρτης αδιαπερατότητας επιφανειών της Αττικής (Σχέδιο 19).  

6.4.2 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Αύξηση Θερμοκρασίας 

 Δείκτης – Ένωση σιδηροτροχιάς. Ενωμένη τροχιά (Continuously welded rail) είναι περισσότερο 
επιρρεπής σε παραμόρφωση (ήβωση), από διακοπτόμενη τροχιά. Οι σήραγγες θεωρείται ότι δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα παραμόρφωσης σιδηροτροχιών και το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις 
τμημάτων του δικτύου σε σταθμούς με προστασία από καιρικές συνθήκες (π.χ. Σταθμός ΗΣΑΠ 
Πειραιά). 

 Δείκτης – Έκθεση στον ήλιο. Οι σήραγγες και τα τμήματα του δικτύου σε σταθμούς με πλήρη 
στέγαστρα δεν επηρεάζονται. Οι γέφυρες επηρεάζονται δομικά (συστολή – διαστολή) συγκριτικά 
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περισσότερο από την έκθεση στον ήλιο σε σχέση με την επίγεια υποδομή ενώ τμήματα του δικτύου 
μερικώς σκιασμένα σε σταθμούς (ΗΣΑΠ) επηρεάζονται συγκριτικά λιγότερο. 

Μεταβολή βροχοπτώσεων.  

 Δείκτης – Ιστορικό πλημμυρών. Τμήματα του δικτύου που έχουν επηρεαστεί από πλημμύρες στο 
παρελθόν θεωρείται πιθανότερο να επηρεαστούν και στο μέλλον. 

 Δείκτης – Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας. Τμήματα του δικτύου σε περιοχές με υψηλότερο 
ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα πλημμυρών.   

 Δείκτης – Ηλεκτροδότηση συρμών. Τα τμήματα του δικτύου με 3η ηλεκτροφόρο τροχιά θεωρούνται 
περισσότερο ευάλωτα σε πλημμύρες από αυτά με υπέργεια ηλεκτροφόρα καλώδια. Αφορά το δίκτυο 
του ΗΣΑΠ. 

Μεταβολή ισχύος ανέμων. 

 Δείκτης – Ιστορικό βλαβών από ανέμους. Τμήματα του δικτύου που έχουν υποστεί βλάβες από 
ανέμους στο παρελθόν θεωρείται πιθανότερο να επηρεαστούν και στο μέλλον. 

 Δείκτης – Ηλεκτροδότηση συρμών. Τα τμήματα του δικτύου που τροφοδοτούνται με υπέργεια 
ηλεκτροφόρα καλώδια θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα σε ισχυρούς ανέμους από αυτά με 3η 
ηλεκτροφόρο τροχιά. 

Αύξηση Θαλάσσιας Στάθμης. 

 Δείκτης – απόσταση από την ακτογραμμή. Ορίζονται 4 ζώνες μέχρι απόσταση 80 μέτρων μέσω του 

Σ.Γ.Π.  

 Δείκτης – υψόμετρο δικτύου πλησίον ακτογραμμής (μέχρι τα 80 μ. απόσταση). Τα υψόμετρα 

ορίζονται σε ζώνες των 10 μ. μέχρι τα 40 μ.  

Πρακτικά επηρεάζεται ένα πολύ μικρό τμήμα του Τραμ και τμήμα της γραμμής του ΟΣΕ στην περιοχή των 
Μεγάρων.   

Λεπτομέρειες για τον τρόπο βαθμολόγησης των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.  

6.4.3 Οδικό Δίκτυο 

Αύξηση Θερμοκρασίας.  

 Δείκτης - Ποσοστό φορτηγών. Το υψηλό ποσοστό φορτηγών αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 

καταπόνησης των οδοστρωμάτων. Σε συνδυασμό με αύξηση των θερμοκρασιών αναμένεται αύξηση 

των ρηγματώσεων, τροχοαυλακώσεων και άλλων κατηγοριών φθορών του οδοστρώματος. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το σημερινό ποσοστό φορτηγών στο οδικό δίκτυο της 

Αττικής. Για την αξιολόγηση αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία παραγωγών και έλξεων μετακινήσεων 

φορτηγών που έχουν καταγραφεί στην Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (Α.Τ.Ε., 1998). 
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 Δείκτης – Έκθεση στον Ήλιο.  Οι σήραγγες δεν επηρεάζονται. Οι γέφυρες επηρεάζονται δομικά 

(συστολή – διαστολή) συγκριτικά περισσότερο από την έκθεση στον ήλιο σε σχέση με την επίγεια 

υποδομή. 

Μεταβολή βροχοπτώσεων.  

 Δείκτης – Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας. Τμήματα του δικτύου σε περιοχές με υψηλότερο 
ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα πλημμυρών.   

 Δείκτης - Ιστορικό Πλημμυρών. Τμήματα του δικτύου που έχουν υποστεί πλημμύρες στο παρελθόν 
θεωρείται πιθανότερο να επηρεαστούν και στο μέλλον. Αξιοποιούνται ιστορικές αναφορές 
πλημμυρών σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.  

 Τάση συσσώρευσης υδάτων. Τμήματα του δικτύου που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο σε σχέση 
με το γειτονικό δίκτυο (κάτω διελεύσεις οδών σε ανισόπεδους κόμβους) παρουσιάζουν συγκριτικά 
υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας.  

Μεταβολή ισχύος ανέμων. 

 Δείκτης – αριθμός σηματοδοτών ανά χλμ. Ο αριθμός σηματοδοτών ανά χιλιόμετρο, θεωρείται ότι 

εκφράζει την πυκνότητα εξοπλισμού (πινακίδες σήμανσης κ.α.) που μπορεί να παρασυρθεί από 

ισχυρό άνεμο ή να υποστεί βλάβες. Τα στοιχεία λαμβάνονται από το αρχείο σηματοδοτών στο Open 

Street Map.   

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης 

 Δείκτης – απόσταση από την ακτογραμμή. Ορίζονται 4 ζώνες μέχρι απόσταση 80 μέτρων μέσω του 

Σ.Γ.Π.  

 Δείκτης – υψόμετρο δικτύου πλησίον ακτογραμμής (μέχρι τα 80 μ. απόσταση). Τα υψόμετρα 

ορίζονται σε ζώνες των 10 μ. μέχρι τα 40 μ.  

Λεπτομέρειες για τον τρόπο βαθμολόγησης των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α 

6.5 Ικανότητα Προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής εκφράζει την δυνατότητα ενός συστήματος ή ενός στοιχείου υποδομής να 
μετριάσει τις επιπτώσεις μεταβολής κλιματικών παραμέτρων ή να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που δίδονται ή 
να αντιπαρέλθει τις επιπτώσεις. Η ποσοτική έκφραση της ικανότητας προσαρμογής είναι δυσχερέστερη από 
αυτές της έκθεσης και της ευπάθειας. Οι δείκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατατάσσονται στις 
εξής γενικές κατηγορίες: 

Κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης βλαβών. Περίπλοκα ή ακριβά τμήματα της υποδομής μπορεί να 
χρειάζονται μεγαλύτεροι διάστημα για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και να απαιτείται περισσότερος 
χρόνος και κινητοποίηση πόρων και διαδικασιών. Πληροφορίες για το κόστος επιδιόρθωσης στοιχείων 
υποδομών δεν υπάρχουν (π.χ. από ένα σύστημα διαχείρισης πόρων). Ορισμένες υποδομές μεταφορών ή 
τμήματα υποδομών μπορεί να θεωρούνται κρίσιμα και επομένως να λαμβάνουν προτεραιότητα και 
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αυξημένους πόρους για αποκατάσταση σε περίπτωση σημαντικής βλάβης. Στην Αττική δεν έχει οριστεί η 
σχετική κρισιμότητα των διαφόρων στοιχείων υποδομών. 

Αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων. Η ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών μεταξύ δύο σημείων ή άλλης 
υποδομής μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις από την δυσλειτουργία ή το κλείσιμο ενός τμήματος του 
συστήματος μεταφορών.    

Διάρκεια αποκατάστασης λειτουργίας λόγω συμβάντος. Η διάρκεια πλημμυρών συχνά διαρκεί λίγες μόνο 
ώρες, ενώ οι επιπτώσεις της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης είναι μόνιμες. Χρησιμοποιούνται ενιαίοι δείκτες 
διάρκειας αποκατάστασης. Πρακτικά η διάρκεια αποκατάστασης θα διαφέρει από στοιχείο υποδομής σε 
στοιχείο υποδομής και από καιρικό φαινόμενο σε καιρικό φαινόμενο.  

Σημασία Υποδομής. Πιθανή βλάβη σε τμήμα υποδομής που χρησιμοποιείται, συγκριτικά, σε υψηλό βαθμό 
(π.χ. κινήσεις αεροσκαφών), θα προκαλέσει συστημική αποδιοργάνωση και θα απαιτηθεί περισσότερος 
χρόνος αποκατάστασης λειτουργίας του συστήματος.  

Για κάθε δίκτυο μεταφορών χρησιμοποιούνται οι ίδιοι δείκτες ικανότητας προσαρμογής για όλες τις 
κλιματικές παραμέτρους. Σημειώνεται ότι οι δείκτες εκφράζουν την ικανότητα προσαρμογής σε μεμονωμένα 
συμβάντα – δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η σωρευτική διαχρονική καταπόνηση των διαφόρων τμημάτων 
υποδομών ή η σωρευτική επίδραση καιρικών φαινομένων (π.χ. ισχυροί άνεμοι + χιόνια + παγετός).   

6.5.1 Αεροδρόμια 

 Δείκτης – Αριθμός διαδρόμων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαδρόμων που διαθέτει ένα 
αεροδρόμιο τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα προσαρμογής αφού η προσέγγιση μπορεί να γίνει 
από περισσότερες κατευθύνσεις, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από καιρικά 
φαινόμενα.  

 Δείκτης – Ύπαρξη εναλλακτικών αεροδρομίων. Αξιολογείται αν υπάρχουν εναλλακτικά αεροδρόμια 
σε μικρή απόσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Πρακτικά δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος και Κυθήρων ενώ για τα αεροδρόμια 
που καλύπτουν πτήσεις γενικής αεροπορίας και της πολεμικής αεροπορίας, υπάρχουν. 

 Δείκτης – Διάρκεια αποκατάστασης λειτουργίας. Γίνονται παραδοχές ενιαία για όλα τα καιρικά 
φαινόμενα.    

Λεπτομέρειες για τον τρόπο βαθμολόγησης των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α,  

6.5.2 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

 Δείκτης – Συχνότητα δρομολογίων. Γραμμές με υψηλότερες συχνότητες εξυπηρετούν υψηλότερο 
αριθμό επιβατών και θα προξενήσουν υψηλότερη διαταραχή στο δίκτυο εάν υποστούν βλάβες ή 
διακοπεί η λειτουργία τους. 

 Δείκτης - Δυνατότητα παράκαμψης. Πρακτικές δυνατότητες υπάρχουν σε μικρά τμήματα του δικτύου 
ΗΣΑΠ και του Τραμ όπου η παράκαμψη γίνεται μέσω του δικτύου Μετρό.  

 Δείκτης - Διάρκεια αποκατάστασης λειτουργίας.  Γίνονται παραδοχές ενιαία για όλα τα καιρικά 
φαινόμενα. 
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6.5.3 Οδικό Δίκτυο 

 Δείκτης – Ιεράρχηση δικτύου. Οδοί υψηλότερης κατηγορίας προκαλούν αυξημένη διαταραχή στο 
οδικό δίκτυο εάν έχουν υποστεί φθορές.  

 Δείκτης – Κόστος Υποδομής. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το καιρικό φαινόμενο και 
την έντασή του (Doll & Sieber, 2011). Στη συνέχεια αξιοποιούνται τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χώρα 
μας (Doll & van Essen, 2008) που αφορούν κόστος κατασκευής για 3 κατηγορίες οδών : 
Αυτοκινητόδρομους, Εθνικές Οδούς (trunk roads) και λοιπές οδούς. Η παραδοχή είναι ότι το κόστος 
κατασκευής είναι αντιπροσωπευτικό του κόστους αποκατάστασης ζημιών από κάθε καιρικό 
φαινόμενο. 

 Δείκτης - Διάρκεια αποκατάστασης λειτουργίας. Γίνονται παραδοχές ενιαία για όλα τα καιρικά 
φαινόμενα. 
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7 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

7.1 Γενικά 

Η ανάλυση τρωτότητας γίνεται χωριστά για δύο χρονικά σενάρια – μεσοπρόθεσμο (δεκαετία 50) και 
μακροπρόθεσμο (δεκαετία 80). Σε κάθε χρονικό ορίζοντα εξετάζονται δύο κλιματικά σενάρια – RCP 8.5 
(ακραίο σενάριο, πρακτικά do nothing, Business as Usual), και RCP 4.5 (μεσαίο σενάριο, όπου έχουν ληφθεί 
μέτρα περιορισμού). Ως περίοδος αναφοράς χρησιμοποιούνται οι τιμές κλιματικών μεταβλητών της 
περιόδου 1981 – 2000. Για κάθε κλιματική μεταβλητή οι δείκτες έκθεσης, ευπάθειας και ικανότητας 
προσαρμογής που υπολογίστηκαν αθροίζονται για τον υπολογισμό της τρωτότητας. Στα συστατικά μέρη της 
τρωτότητας δίδεται ίδιο βάρος (33%). Όσον αφορά την έκθεση στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης αυτή δεν 
λαμβάνεται υπόψη δεδομένου ότι έχει δυαδικό χαρακτήρα. Η τρωτότητα υπολογίζεται με βάση την ευπάθεια 
και την ικανότητα προσαρμογής με συντελεστές ειδικού βάρους 66% και 33% αντίστοιχα. Η ανάλυση έγινε 
αξιοποιώντας το λογισμικό VAST14.  

Με αξιοποίηση των δεικτών εντοπίζονται τα τμήματα ή κατηγορίες υποδομών που έχουν υψηλή (τιμές από 
3 έως 4), μέση (τιμές από 2 έως 2,9) και χαμηλή (τιμές από 1 έως 1,9), τρωτότητα. Διακρίνονται κατηγορίες 
υποδομών με αυξημένη τρωτότητα σε συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές και ποιες κλιματικές μεταβλητές 
επηρεάζουν περισσότερο συγκεκριμένα δίκτυα. Η αξιοποίηση των δεικτών επιτρέπει και την συγκριτική 
κατάταξη των στοιχείων των υποδομών και τον εντοπισμό αυτών που είναι λιγότερο ή περισσότερο τρωτές. 

Τέλος, η τρωτότητα διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες – τον δείκτη κινδύνου (έκθεση + ευπάθεια) και την 
ικανότητα προσαρμογής15. Ο δείκτης κινδύνου αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο με την τρωτότητα σε υψηλό 
μέσο και χαμηλό. Ο δείκτης κινδύνου συσχετίζεται με την ικανότητα προσαρμογής με σκοπό τον εντοπισμό  
υποδομών ή κατηγορών υποδομών που μπορεί να αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο από τις κλιματικές 
μεταβολές, αλλά έχουν διαφορετική δυνατότητα ή ικανότητα να μετριάσουν ή να απορροφήσουν τις 
επιπτώσεις.  

 

 

  

                                                           

14  Βλ. Gulf Coast Study - https://www.fhwa.dot.gov/environment/ 
15 Σε αντίθεση με την έκθεση και την ευπάθεια που όσο αυξάνουν αυξάνεται η τρωτότητα, όσο αυξάνεται η ικανότητα 
προσαρμογής τόσο μειώνεται η τρωτότητα. 
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7.2 Αεροδρόμια 

Στο Διάγραμμα 7-1 φαίνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης τρωτότητας για την δεκαετία ’50 στα δύο 
κλιματικά σενάρια για όλα τα αεροδρόμια και στο Διάγραμμα 7-2 τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την 
δεκαετία ‘80. Στο σενάριο RCP_4.5, τα αεροδρόμια έχουν υψηλότερη τρωτότητα στην άνοδο της 
θερμοκρασίας (Υψηλή, Μέση) και στις δύο χρονικές περιόδους. Η μεταβολή των βροχοπτώσεων αναμένεται 
να έχει μέση – χαμηλή επίπτωση και το ίδιο ισχύει για την μεταβολή ισχύος ανέμων. Ένα αεροδρόμιο (Πάχης) 
έχει, εξ’ ορισμού, υψηλή τρωτότητα στην άνοδο θαλάσσιας στάθμης. Στο σενάριο RCP_8.5, όλα τα 
αεροδρόμια έχουν υψηλή τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας, ιδίως την δεκαετία ’80. Οι επιπτώσεις 
της μεταβολής των βροχοπτώσεων δεν μεταβάλλονται σε σχέση με το σενάριο RCP_4.5, ενώ υπάρχει αύξηση 
της επίπτωσης μεταβολής ισχύος ανέμων σε ένα αεροδρόμιο την δεκαετία ’80. Η αξιολόγηση του 
αεροδρομίου Πάχης δεν μεταβάλλεται.  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7-1) παρουσιάζεται η τρωτότητα ανά αεροδρόμιο για τα δύο χρονικά 
και τα δύο κλιματικά σενάρια. Το αεροδρόμιο Κυθήρων έχει υψηλή τρωτότητα σε όλα τα χρονικά και 
κλιματικά σενάρια και το ίδιο ισχύει για το αεροδρόμιο Πάχης με εξαίρεση το σενάριο RCP_4.5, δεκαετία ‘50. 
Η τρωτότητα στις μεταβολές βροχοπτώσεων είναι μέση σε όλα τα σενάρια. Οι μεταβολές ισχύος ανέμων 
επηρεάζουν τον Δ.Α.Α. στο σενάριο RCP_8.5 δεκαετία ’80 ενώ στα υπόλοιπα αεροδρόμια η τρωτότητα είναι 
χαμηλή – μέση. 

Ο δείκτης κινδύνου ανά αεροδρόμιο για τα δύο χρονικά και τα δύο κλιματικά σενάρια παρουσιάζεται στον 
επόμενο Πίνακα (Πίνακας 7-2). Στο σενάριο RCP_4.5 ο δείκτης κινδύνου είναι μέσος – υψηλός για όλα τα 
αεροδρόμια στην άνοδο της θερμοκρασίας και χαμηλός – μέσος στην μεταβολή των βροχοπτώσεων. Η 
μεταβολή ισχύος ανέμων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση με εξαίρεση το Δ.Α.Α. στο σενάριο  
RCP_8.5 δεκαετία ’80.   

Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα η σημαντικότερη κλιματική μεταβλητή που θα επηρεάσει τα 
αεροδρόμια της Περιφέρειας είναι η άνοδος της θερμοκρασίας και δευτερευόντως η μεταβολή (αύξηση) 
βροχοπτώσεων. Στα διαγράμματα που έχουν ενσωματωθεί σε πίνακα (Πίνακας 7-3) φαίνεται η συσχέτιση 
του δείκτη κινδύνου με την ικανότητα προσαρμογής, όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας, για κάθε 
σενάριο. Αεροδρόμια που εμφανίζουν τον ίδιο δείκτη κινδύνου έχουν διαφορετικές δυνατότητες να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας. Το Δ.Α.Α. έχει την υψηλότερη ικανότητα 
προσαρμογής και το αεροδρόμιο Κυθήρων την χαμηλότερη.   
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Διάγραμμα 7-1. Σύνοψη τρωτότητας Αεροδρομίων. Δεκαετία ΄50 

 

 

Διάγραμμα 7-2. Σύνοψη τρωτότητας Αεροδρομίων. Δεκαετία ‘80 
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Πίνακας 7-1. Αεροδρόμια. Δείκτες Τρωτότητας ανά σενάριο  

Σενάρια Κλιματική μεταβλητή 
Αεροδρόμιο 

Κυθήρων Δεκέλειας Ελευσίνας Πάχης Δ.Α.Α. 

Δε
κα

ετ
ία

 '5
0 

ST_RCP_4.5 

Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλή Μέση Μέση Μέση Μέση 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέση Μέση Μέση Μέση Μέση 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλή Μέση Χαμηλή Χαμηλή Μέση 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης    Υψηλή 
 

 

ST_RCP_8.5 

Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλή Μέση Μέση Υψηλή Μέση 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέση Μέση Μέση Μέση Μέση 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλή Μέση Χαμηλή Χαμηλή Μέση 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης    Υψηλή 
 

 

Δε
κα

ετ
ία

 '8
0 

ST_RCP_4.5 

Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλή Μέση Μέση Υψηλή Μέση 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέση Μέση Μέση Μέση Μέση 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλή Μέση Χαμηλή Χαμηλή Μέση 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης    Υψηλή 
 

 

ST_RCP_8.5 

Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέση Μέση Μέση Μέση Μέση 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλή Μέση Χαμηλή Χαμηλή Υψηλή 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης    Υψηλή 
 

 

Πίνακας 7-2. Αεροδρόμια. Δείκτες Κινδύνου ανά σενάριο  

Σενάρια Κλιματική μεταβλητή 
Αεροδρόμιο 

Κυθήρων Δεκέλειας Ελευσίνας Πάχης Δ.Α.Α. 

Δε
κα

ετ
ία

 '5
0 

ST_RCP_4.5 Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλός Μέσος Υψηλός Υψηλός Μέσος 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Χαμηλός Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλός Μέσος Χαμηλός Χαμηλός Μέσος 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης 
   

Υψηλός 
 

 ST_RCP_8.5 Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέσος 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Χαμηλός Χαμηλός Μέσος Μέσος Υψηλός 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλός Μέσος Χαμηλός Χαμηλός Μέσος 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης 
   

Υψηλός 
 

  

Δε
κα

ετ
ία

 '8
0 

ST_RCP_4.5 Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέσος 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλός Μέσος Χαμηλός Χαμηλός Μέσος 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης 
   

Υψηλός 
 

 ST_RCP_8.5 Άνοδος Θερμοκρασίας Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός 

Μεταβολή Βροχοπτώσεων Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος 

Μεταβολή Ισχύος Ανέμου Χαμηλός Μέσος Χαμηλός Χαμηλός Υψηλός 

Άνοδος Θαλάσσιας Στάθμης 
   

Υψηλός 
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Πίνακας 7-3. Αεροδρόμια. Τρωτότητα στην άνοδο θερμοκρασίας. Συσχέτιση δείκτη κινδύνου και ικανότητας προσαρμογής ανά σενάριο 

   ΝΤ_RCP_4.5    ΝΤ_RCP_8.5 

  LT_RCP_4.5   LT_RCP_8.5 
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7.3 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Στο  Διάγραμμα 7-3 φαίνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης τρωτότητας για την δεκαετία ’50 στα δύο 
κλιματικά σενάρια για το σύνολο του δικτύου και στο Διάγραμμα 7-4 τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την 
δεκαετία ’80. Στο σενάριο RCP_4.5 φαίνεται ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει γενικά μέσο επίπεδο 
τρωτότητας σε όλες τις κλιματικές μεταβλητές όσον αφορά την δεκαετία ’50, ενώ αυξάνεται η τρωτότητα 
στην άνοδο της θερμοκρασίας την δεκαετία ’80. Ένα μικρό τμήμα του δικτύου μήκους 5,5 χλμ. περίπου είναι 
εκτεθειμένο στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, Αντιπροσωπεύει το 2,4% του συνολικού μήκους. Κατά την 
δεκαετία ’80 στο σενάριο RCP_8.5 αυξάνεται η τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας στο σύνολο του 
δικτύου ενώ η τρωτότητα στις άλλες κλιματικές μεταβλητές παραμένει σε μέσο επίπεδο χωρίς ουσιαστικές 
αλλαγές σε σχέση με το σενάριο RCP_4.5. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Πίνακας 7-4) φαίνεται το ποσοστό του δικτύου που εντάσσεται στην 
κλίμακα δείκτη κινδύνου ανά σενάριο και κλιματική μεταβλητή16. Η άνοδος της θερμοκρασίας και, 
δευτερευόντως, η μεταβολή ισχύος ανέμου έχουν τον υψηλότερο δείκτη κινδύνου. Οι μεταβολές 
βροχοπτώσεων επηρεάζουν ένα μικρότερο τμήμα του δικτύου. Ο δείκτης κινδύνου διαφοροποιείται ανά 
φορέα (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ), όπως φαίνεται στα διαγράμματα των πινάκων στο κεφάλαιο 11. Τα δίκτυα ΟΣΕ 
και ΤΡΑΜ ακολουθούν τις τάσεις του συνόλου του δικτύου – υψηλός δείκτης κινδύνου στις μεταβολές 
θερμοκρασίας και μέσος στις μεταβολές ισχύος ανέμων. Το δίκτυο ΗΣΑΠ έχει μέσο - υψηλό δείκτη κινδύνου 
στην άνοδο της θερμοκρασίας, μέσο – υψηλό στην μεταβολή βροχοπτώσεων και χαμηλό στην μεταβολή 
ισχύος ανέμων. 

Η σημαντικότερη κλιματική μεταβλητή που αναμένεται να επηρεάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της 
Περιφέρειας είναι η άνοδος της θερμοκρασίας και δευτερευόντως η αύξηση ισχύος ανέμου. Το δίκτυο ΗΣΑΠ 
αναμένεται να επηρεαστεί δευτερευόντως από την αύξηση βροχοπτώσεων αλλά όχι από τις μεταβολές 
ισχύος ανέμων. 

Στα διαγράμματα που έχουν ενσωματωθεί σε πίνακα (Πίνακας 7-5) φαίνεται η συσχέτιση του δείκτη κινδύνου 
με την ικανότητα προσαρμογής, για δείγμα 4 τμημάτων με την υψηλότερη τρωτότητα, κάθε φορέα, ανά 
σενάριο, όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας. Η ικανότητα προσαρμογής είναι γενικά χαμηλή, με το 
δίκτυο του ΟΣΕ να έχει, συγκριτικά, την υψηλότερη. Τμήματα του δικτύου που ανήκουν σε διάφορούς φορείς 
έχουν το ίδιο δείκτη κινδύνου αλλά διαφορετική ικανότητα προσαρμογής.     

 

  

                                                           

16 Όπου ΑΘ – άνοδος θερμοκρασίας, ΜΒ=Μεταβολή βροχοπτώσεων, ΜΑ=Μεταβολή ισχύος ανέμων και SLR= Άνοδος 
θαλάσσιας στάθμης 
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Διάγραμμα 7-3. Σύνοψη Τρωτότητας Σιδηροδρομικού Δικτύου. Δεκαετία ‘50 

 

 

 

Διάγραμμα 7-4. Σύνοψη Τρωτότητας Σιδηροδρομικού Δικτύου. Δεκαετία ‘80 
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Πίνακας 7-4. Σιδηροδρομικό Δίκτυο (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές, ανά σενάριο.  
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Πίνακας 7-5. Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Τρωτότητα στην άνοδο θερμοκρασίας. Συσχέτιση δείκτη κινδύνου και ικανότητας προσαρμογής ανά σενάριο 

  ΝΤ_RCP_4.5 NT_RCP_8.5 

  LT_RCP_4.5   LT_RCP_8.5 
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7.4 Οδικό Δίκτυο 

Στο Διάγραμμα 7-5 φαίνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης τρωτότητας για την δεκαετία ’50 στα δύο 
κλιματικά σενάρια για το σύνολο του δικτύου και στο Διάγραμμα 7-6  τα αντίστοιχα αποτελέσματα  για την 
δεκαετία ’80. Στο σενάριο RCP_4.5, που προϋποθέτει την λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, το οδικό 
δίκτυο έχει χαμηλή – μέση τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και μέση – χαμηλή στην άνοδο των 
βροχοπτώσεων.  Στο σενάριο RCP_8.5, που αντιστοιχεί σε μη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνεται 
η τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και μένει αμετάβλητη η τρωτότητα στην μεταβολή 
βροχοπτώσεων. Η μεταβολή ισχύος ανέμου έχει μικρή επίδραση σε όλα τα σενάρια και χρονικές περιόδους. 
Ένα μικρό τμήμα του δικτύου μήκους περίπου 83 χλμ. που αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου περίπου έχει μέση 
τρωτότητα στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Πίνακας 7-6) φαίνεται το ποσοστό του δικτύου που εντάσσεται στην 
κλίμακα δείκτη κινδύνου ανά σενάριο και κλιματική μεταβλητή17. Η Οι βροχοπτώσεις έχουν συγκριτικά 
υψηλότερο δείκτη κινδύνου από την άνοδο της θερμοκρασίας με εξαίρεση το σενάριο RCP_8.5 την δεκαετία 
’80. Ο δείκτης κινδύνου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ανά κατηγορία οδού (Α/δρομοι, Εθνικές οδοί, 
Πρωτεύουσες ς και δευτερεύουσες αρτηρίες), όπως φαίνεται στα διαγράμματα των πινάκων στο κεφάλαιο 
11. Οι βροχοπτώσεις έχουν τον υψηλότερο δείκτη κινδύνου με εξαίρεση το σενάριο RCP_8.5 την δεκαετία 
’80. Η ισχύς των ανέμων έχει χαμηλό δείκτη κινδύνου σε όλα τα σενάρια.   

Στα διαγράμματα που έχουν ενσωματωθεί σε πίνακα (Πίνακας 7-7) φαίνεται η συσχέτιση του δείκτη κινδύνου 
με την ικανότητα προσαρμογής, για δείγμα 4 τμημάτων με την υψηλότερη τρωτότητα, κάθε φορέα, ανά 
σενάριο, όσον αφορά την μεταβολή βροχοπτώσεων. Η ικανότητα προσαρμογής είναι χαμηλή στην 
περίπτωση των Α/δρόμων, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες οδών έχουν μέση προς υψηλή ικανότητα 
προσαρμογής. Τμήματα του δικτύου που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες οδού ή την ίδια, έχουν το ίδιο 
δείκτη κινδύνου αλλά διαφορετική ικανότητα προσαρμογής.     

 

 

  

 

 

 

  

                                                           

17 Όπου ΑΘ – άνοδος θερμοκρασίας, ΜΒ=Μεταβολή βροχοπτώσεων, ΜΑ=Μεταβολή ισχύος ανέμων και SLR= Άνοδος 
θαλάσσιας στάθμης 
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Διάγραμμα 7-5. Σύνοψη Τρωτότητας Οδικού Δικτύου. Δεκαετία ΄50 

 

 

 

Διάγραμμα 7-6. Σύνοψη Τρωτότητας Οδικού Δικτύου. Δεκαετία ‘80 
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Πίνακας 7-6. Οδικό Δίκτυο. Δείκτης Κινδύνου ανά σενάριο και κλιματική μεταβλητή 
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Πίνακας 7-7. Οδικό Δίκτυο. Τρωτότητα στην μεταβολή βροχόπτωσης. Συσχέτιση συντελεστή κινδύνου και ικανότητας προσαρμογής ανά σενάριο 

   ΝΤ_45    ΝΤ_85 

  LT_45   LT_85 
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7.5 Σύνοψη 

Στην συνέχεια συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανά κλιματικό σενάριο 

RCP_4.5. Σενάριο σταθεροποίησης. Προϋποθέτει παρεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την μείωση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις όσον αφορά το σύστημα μεταφορών της Αττικής είναι: 

Αεροδρόμια – Μέση τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας Μέση τρωτότητα στην μεταβολή 
βροχοπτώσεων και στην μεταβολή ισχύος ανέμων.. Ένα αεροδρόμιο με υψηλή τρωτότητα στην άνοδο 
θαλάσσιας στάθμης. Υψηλός δείκτης κινδύνου στην άνοδο της θερμοκρασίας. Μέσος δείκτης κινδύνου στην 
μεταβολή βροχοπτώσεων και χαμηλός στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Διαφοροποιήσεις μεταξύ 
μεμονωμένων αεροδρομίων. Μέση έως χαμηλή ικανότητα προσαρμογής ανάλογα με το αεροδρόμιο.  

Σιδηροδρομικό δίκτυο. Μέση τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και την μεταβολή ισχύος ανέμων. 
Μέση τρωτότητα στην μεταβολή βροχοπτώσεων. Μικρό μήκος δικτύου εκτεθειμένο στην άνοδο της 
θαλάσσιας στάθμης. Μέσος δείκτης κινδύνου στην άνοδο της θερμοκρασίας την μεταβολή βροχοπτώσεων 
και την μεταβολή ισχύος ανέμων. Χαμηλή ικανότητα προσαρμογής. Διαφοροποιήσεις τιμών μεταξύ φορέων. 

Οδικό δίκτυο. Χαμηλή τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και μέση στην μεταβολή βροχοπτώσεων. 
Χαμηλή τρωτότητα στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μικρό τμήμα του δικτύου εκτεθειμένο στην άνοδο της 
θαλάσσιας στάθμης. Χαμηλός δείκτης κινδύνου στην άνοδο της θερμοκρασίας, μέσος στην μεταβολή 
βροχοπτώσεων και χαμηλός στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μέση ικανότητα προσαρμογής. 
Διαφοροποιήσεις τιμών μεταξύ κατηγοριών οδών. 

RCP_8.5. Ακραίο Σενάριο.  Αναπαριστά μελλοντική κατάσταση κατά την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις όσον αφορά το σύστημα 
μεταφορών της Αττικής είναι: 

Αεροδρόμια – Υψηλή τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας Μέση τρωτότητα στην μεταβολή 
βροχοπτώσεων και χαμηλή στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Ένα αεροδρόμιο με υψηλή τρωτότητα στην άνοδο 
θαλάσσιας στάθμης. Υψηλός δείκτης κινδύνου στην άνοδο της θερμοκρασίας. Μέσος δείκτης κινδύνου στην 
μεταβολή βροχοπτώσεων και χαμηλός στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μέση έως χαμηλή ικανότητα 
προσαρμογής ανάλογα με το αεροδρόμιο. Διαφοροποιήσεις μεταξύ μεμονωμένων αεροδρομίων. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο. Υψηλή τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας. Χαμηλή τρωτότητα στην μεταβολή 
βροχοπτώσεων και μέση στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μικρό μήκος δικτύου εκτεθειμένο στην άνοδο της 
θαλάσσιας στάθμης. Υψηλός δείκτης κινδύνου στην άνοδο της θερμοκρασίας. Μέσος δείκτης κινδύνου στην 
μεταβολή ισχύος ανέμων και χαμηλός στην μεταβολή βροχοπτώσεων. Χαμηλή ικανότητα προσαρμογής. 
Διαφοροποιήσεις τιμών μεταξύ φορέων. 

Οδικό δίκτυο. Μέση τρωτότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και την μεταβολή βροχοπτώσεων. Χαμηλή 
τρωτότητα στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μικρό τμήμα του δικτύου εκτεθειμένο στην άνοδο της θαλάσσιας 
στάθμης. Μέσος δείκτης κινδύνου στην μεταβολή βροχοπτώσεων και την άνοδο της θερμοκρασίας. Χαμηλός 
δείκτης κινδύνου στην μεταβολή ισχύος ανέμων. Μέση ικανότητα προσαρμογής. Διαφοροποιήσεις τιμών 
μεταξύ κατηγοριών οδών.   
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8 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

8.1 Γενικά 

Οι προτάσεις – ενέργειες που αναφέρονται στην συνέχεια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

 Αυτές που έχουν στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
 Αυτές που έχουν στόχο την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

Το ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη τεθεί (ΥΠΕΝ, 
2016), (Τράπεζα της Ελλάδος, 2011). Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα το δίκτυο μεταφορών της Αττικής 
έχει γενικά υψηλή τρωτότητα, υψηλό δείκτη κινδύνου και χαμηλή ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Αυτό ισχύει για το σενάριο σταθεροποίησης (RCP_4.5). Στο σενάριο μη λήψης μέτρων σε παγκόσμιο 
επίπεδο (RCP_8.5) οι δείκτες, προφανώς, χειροτερεύουν σημαντικά. Όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις αρμοδιότητες που έχει, θεωρείται ότι πρέπει να διαμορφώσει και θέσει 
σταδιακά σε εφαρμογή τα επόμενα 2 -3 έτη, μια συνεκτική στρατηγική αντιμετώπισης των επιπτώσεων με 4 
συνιστώσες:  

 Βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των πληροφοριών που συλλέγονται για την εξέλιξη της 
κλιματικής αλλαγής 

 Βελτίωση των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενισχύοντας την ικανότητα 
προσαρμογής του οδικού δικτύου. 

 Ενσωμάτωση των εξελίξεων και εκτιμήσεων διαφόρων κλιματικών παραμέτρων στον σχεδιασμό και 
προγραμματισμό έργων, μειώνοντας την ευπάθεια. 

 Εισάγοντας νέα κριτήρια επιλογής και χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων στις οδικές 
μεταφορές, που να αντικατοπτρίζουν την δυνατότητα του έργου ή παρέμβασης να μειώσει της 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή την έκθεση.    

8.2 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

8.2.1 Αξιοποίηση – ενοποίηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων  

Οι γνώσεις για τις πραγματικές επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στο δίκτυο μεταφορών είναι 
αποσπασματικές. Αν και υπάρχουν βάσεις δεδομένων με ικανοποιητική πληρότητα και ποιότητα (π.χ. καιρικά 
φαινόμενα, κυκλοφοριακές συνθήκες),  αυτές δεν συνδέονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα η χρησιμότητά 
τους να είναι περιορισμένη. Προτείνεται η δημιουργία μιας ενιαίας γεωβάσης για την Αττική που θα 
συνδυάζει υφιστάμενες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του οδικού δικτύου: 

 Αριθμητικές τιμές καιρικών φαινομένων από την Ε.Μ.Υ. (και συνδυασμού τους – π.χ. άνεμος+βροχή) 
σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος). Διάρκεια φαινομένου. 

 Αρχεία χαρακτηριστικών υποδομών και πραγματικών φθορών στα δίκτυα όπως καταγράφονται από 
τις υπηρεσίες στην μικροκλίμακα των δικτύων (συγκεκριμένο οδικό τμήμα). Δαπάνες 
αποκατάστασης. 
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 Επιπτώσεις στην λειτουργία του δικτύου σε μεσοκλίμακα (π.χ. μεταβολή ταχυτήτων οχημάτων από 
τους φωρατές του Κ.Δ.Κ. της περιφέρειας). Διάρκεια αποκατάστασης ομαλής λειτουργίας. 

Πρόκειται για έργο χαμηλού κόστους αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας, αφού η διαχρονική προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των πληροφοριών που θα διαθέτουμε. Η χρήση της 
γεωβάσης, για παράδειγμα, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των φορέων αφού – 
αξιοποιώντας προβλέψεις καιρικών συνθηκών της Ε.Μ.Υ. – θα μπορούν να προγραμματίσουν:  την 
προετοιμασία των υπηρεσιών τους για κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, τις δράσεις κατά την διάρκεια 
εκδήλωσης του φαινομένου και τις κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης. Η γεωβάση θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα μέσα (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια και το δίκτυο λεωφορειακών γραμμών). 

8.2.2 Βελτίωση Ικανότητας Προσαρμογής. Αναβάθμιση δυνατοτήτων Κ.Δ.Κ.  

Η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν τώρα έχει 
μεγάλη σημασία στην σταδιακή προσαρμογή του οδικού δικτύου στην κλιματική αλλαγή, στην εξέλιξη της 
οποίας, τα φαινόμενα αυτά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε συχνότητα και ένταση. Σε πολλούς οδικούς άξονες 
της Αττικής και για μεγάλη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όσο ο 
φόρτος σε ένα οδικό τμήμα πλησιάζει το όριο της κυκλοφοριακής ικανότητας τόσο οξύτερες είναι οι 
επιπτώσεις από κάποιο συμβάν - οι επιπτώσεις θα γίνουν άμεσα αντιληπτές, θα επηρεάσουν πολλούς 
χρήστες, θα επεκταθούν σε μεγάλη έκταση και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος αποκατάστασης.   

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνει ένα Κέντρο Διαχείρισης κυκλοφορίας μπορεί να περιλαμβάνουν: την 
διαχείριση της κυκλοφορίας, την ανίχνευση και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων, διαχείριση κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργων, την πληροφόρηση του κοινού, τον συντονισμό σηματοδοτών, την 
απόδοση προτεραιότητας σε οχήματα εκτάκτου ανάγκης, διαχείριση μεγάλων εκδηλώσεων, και διαχείριση 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Το ΚΔΚ της Περιφέρειας καλύπτει ένα μικρό 
μέρος των λειτουργιών αυτών. Προτείνεται η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Κ.Δ.Κ. σε δύο κύριους 
άξονες: 

 Μετρητικός εξοπλισμός. Κύριο συστατικό ενός ΚΔΚ είναι η υποδομή μετρήσεων. Το Κ.Δ.Κ. της 
Περιφέρειας Αττικής καλύπτει με μετρήσεις το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε στους 
Ολυμπιακούς αγώνες και όχι το σύνολο της Αττικής. Κυκλοφοριακά δεδομένα όπως : φόρτος, 
σύνθεση, ταχύτητες, βάρος οχημάτων αποτελούν την βάση για: Σχεδιασμό του δικτύου, μελέτη 
οδικών έργων, συντήρηση, λειτουργία, περιβαλλοντική ανάλυση, οδική ασφάλεια κ.α. Προς το παρόν 
τα δεδομένα που υπάρχουν από το σύστημα είναι ο φόρτος (σε οχήματα) και οι ταχύτητες. 
Προτείνεται η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού ώστε να καλύπτει το σύνολο του οδικού 
δικτύου της Αττικής, και την συλλογή επιπλέον στοιχείων όπως την σύνθεση της κυκλοφορίας και το 
βάρος οχημάτων.  

 Διαχείριση κυκλοφορίας κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Οι απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό και ανάπτυξη και χρήση ειδικού λογισμικού18. Απαιτούνται επίσης 

                                                           

18 Π.χ Βλ. COST ACTION TU0702 – Real-time monitoring, Surveillance and Control of Road Networks under Adverse 
Weather Conditions. https://www.cost.eu/actions/TU0702/#tabs|Name:overview 
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αυξημένες δυνατότητες συντονισμού με άλλους φορείς καθώς επίσης βελτίωση του επιπέδου 
πληροφόρησης του κοινού ‘πριν’ και ‘κατά’ τη μετακίνηση αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 
τρόπους. Προτείνεται να αναλυθούν οι τεχνολογικές και οργανωτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης 
συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας σε έντονα καιρικά φαινόμενα και στην συνέχεια να 
προωθηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις με στόχο την πλήρη λειτουργικότητα σε διάστημα 5 ετών. 

8.3 Μείωση Ευπάθειας Οδικού Δικτύου 

Στο μεγαλύτερο μέρος του το οδικό δίκτυο της Αττικής του 21ου αιώνα έχει ήδη κατασκευαστεί. Το οδικό 
δίκτυο έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και καλείται να καλύψει τη ζήτηση για οδικές μεταφορές για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια η έμφαση θα πρέπει να δίδεται, σε μεγαλύτερο βαθμό,  στην λειτουργία 
και συντήρηση (Λ&Σ) του δικτύου αντί στα νέα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύψουν το μεγαλύτερο 
μέρος των διαδικασιών σχεδιασμού παρακολούθησης και αντιμετώπισης συμβάντων για την διασφάλιση της 
αποδοτικής και με ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου, που θα προκύψουν από την εξέλιξη της κλιματικής 
αλλαγής. 

Οι δραστηριότητες Λ&Σ υπόκεινται σε πρακτικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τους διαθέσιμους 
πόρους:  χρήματα, προσωπικό, τεχνολογία, διαθέσιμες πληροφορίες. Για την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 
αυτών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης πόρων (Road Asset Management System, 
RAMS) που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα19: 

1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων υποδομής 

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατάστασης υποδομής 

3. Θέσπιση και υιοθέτηση προτύπων εξυπηρέτησης 

4. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβάσεων με βάση την διάρκεια ζωής (Βλ. και 3). Ήδη 

εξελίσσονται πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση του σχεδιασμού με βάση την διάρκεια ζωής στην 

περιβαλλοντική αξιολόγηση20.  

5. Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού με ανάλυση κόστους – οφέλους και αξιολόγηση κινδύνων. 

6. Κατάστρωση προγράμματος έργων. Κυλιόμενος ετήσιος πενταετής προγραμματισμός. 

7. Εκτέλεση έργων, μέτρηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση διαδικασιών συστήματος. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας RAMS, όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, είναι ο σχεδιασμός με βάση τη διάρκεια ζωής των στοιχείων υποδομών. Κλιματικές μεταβλητές που 
επηρεάζουν την μελλοντική κατάσταση και επίδοση των στοιχείων υποδομής, μπορούν να ενσωματωθούν 
στην διαδικασία προγραμματισμού επισκευής, αναβάθμισης και αντικατάστασης στοιχείων υποδομής, σε 
βάθος χρόνου. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας RAMS βασίζεται σε υψηλής ποιότητας ιστορικές 
βάσεις δεδομένων για την κατάσταση της υποδομής τις επιδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 
την διάρκεια ζωής και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η έμφαση που δίδεται στην παρακολούθηση της 

                                                           

19 Η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά την ανάπτυξη συστημάτων RAMS είναι εκτεταμένη ενώ έχουν αναπτυχθεί διεθνή 
πρότυπα ISO 55000, ISO 55001 
20 https://eplca.jrc.ec.europa.eu/, https://www.nrel.gov/lci/, ISO 14040 ff.  
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κατάστασης υποδομής, αξιολόγηση επιδόσεων και λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία καθιστούν τη 
διαδικασία RAMS ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την προσαρμογή του οδικού δικτύου στην 
κλιματική αλλαγή21. Σημειώνεται εδώ ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη προχωρήσει στα βήματα 1 και 2 που 
αναφέρονται ανωτέρω.  

Προτείνεται να προχωρήσει η Περιφέρεια στην έρευνα και ανάπτυξη ενός προτύπου συστήματος RAMS με 
βάση τα διεθνή πρότυπα ISO, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό. Στο 
σύστημα αυτό θα ενσωματωθούν οι βάσεις δεδομένων που ήδη λειτουργούν. Το πρότυπο θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (2 -3 έτη) και να μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για ευρύτερη 
υιοθέτηση και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας μετά από ανάλογη νομοθετική ρύθμιση.  

8.4 Αντιμετώπιση και Πρόληψη Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στις οδικές μεταφορές 

Οι γενικές κατευθύνσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής έχουν διατυπωθεί από το ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ, 2016) καθώς επίσης στην μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος 
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2011). Η πρακτική εφαρμογή τους εξαρτάται από την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
δεικτών - που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή - στην διαδικασία συμβασιοποίησης και επιλογής έργων 
– παρεμβάσεων για χρηματοδότηση. Από το σύνολο των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί και όσον αφορά 
την Περιφέρεια θεωρείται ότι πρέπει να προωθηθούν αυτά που έχουν δυνατότητα μείωσης των 
οχηματοχιλιομέτρων επιβατικών αυτοκινήτων, λόγω της άμεσης συσχέτισης του δείκτη με εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προσπελασιμότητας των πολιτών στις 
διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης. Πρόκειται για μέτρα – παρεμβάσεις που κατατάσσονται στις εξής 
κατηγορίες: 

 Οδική τιμολόγηση – φορολόγηση 
 Επενδύσεις σε υποδομές ήπιων μέσων μετακίνησης22  
 Διαχείριση της ζήτησης 
 Στρατηγικός σχεδιασμός χρήσεων γης 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις στην διεθνή βιβλιογραφία ότι μέτρα – παρεμβάσεις που εντάσσονται στις 
ανωτέρω 4 κατηγορίες έχουν σημαντική επίδραση στην μείωση των οχηματοχιλιομέτρων, ανάλογα με τα 
ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής όπου έχουν εφαρμοστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα – 
παρεμβάσεις αφορούν πρωτοβουλίες σε Εθνικό επίπεδο και βρίσκονται εκτός του πλαισίου αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ανάλογα μέτρα – παρεμβάσεις μπορούν τα γίνουν 
από την Περιφέρεια  είτε άμεσα, μέσω παρεμβάσεων που προωθεί ή ίδια, είτε έμμεσα μέσω της διαδικασίας 
αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης παρεμβάσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταφορά της 
διεθνούς εμπειρίας στην Περιφέρεια δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να προηγηθεί μια 
πολυκριτιριακή αξιολόγηση – βαθμολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των διαφόρων μέτρων 
παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές συνθήκες της 
Περιφέρειας.  Προτείνεται να προωθηθεί ειδική αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων παρεμβάσεων που θα 

                                                           

21 Διαδικασίες Asset Management υιοθετούνται και σε άλλα δίκτυα μεταφορών. Π.χ. Βλ. (UIC, 2010), (ICF, 2018) 
22 Επενδύσεις στην Δημόσια Συγκοινωνία είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής  

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Οδικό & Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Αεροδρόμια) 

 52 

περιλαμβάνει θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και, στην συνέχεια, βαθμολόγηση των διαφόρων μέτρων – 
παρεμβάσεων ως προς την δυνατότητα μείωσης των οχηματοχιλιομέτρων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας. Το κριτήριο της μείωσης οχηματοχιλιομέτρων θα πρέπει στη συνέχεια να αξιοποιηθεί στις 
διαδικασίες αξιολόγησης έργων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια. Στη συνέχεια 
περιγράφονται συνοπτικά ορισμένα κύρια μέτρα – παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω 4 
κατηγορίες. 

Οδική τιμολόγηση - φορολόγηση 

Περιλαμβάνονται μέτρα με στόχο την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και συνήθως λαμβάνονται 
από την τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα ο νόμος για τις μεταφορές του 2000 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (Transport Act), έδωσε την αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να επιβάλλει δύο 
κατηγορίες φορολογικών μέτρων για τον έλεγχο της συμφόρησης : τέλη εισόδου σε συγκεκριμένες περιοχές 
(με τυπική εφαρμογή στο Λονδίνο) και φορολόγηση των θέσεων ελεύθερης στάθμευσης σε ειδικά κτίρια (με 
τυπική εφαρμογή στο Nottingham όπου τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη δικτύου τραμ). Το ίδιο 
μέτρο – φορολόγηση θέσεων στάθμευσης – ισχύει σε πόλεις της Αυστραλίας (Sydney, Perth, Melbourne) με 
τα έσοδα επίσης να διατίθενται για την ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας και των ήπιων μέσων 
μετακίνησης. Σε υπερεθνικό επίπεδο η Ε.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση της επιβολής τελών με βάση την 
απόσταση και συγκεκριμένα τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν, ούτως ώστε να αντανακλούν τις 
αρχές ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ και ο ‘χρήστης πληρώνει’ που έχουν τεθεί στην Λευκή Βίβλο (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2011). Η σχετική οδηγία του 1999 έχει τροποποιηθεί αλλεπάλληλα, και αναμένεται να 
δημοσιοποιηθεί νέα οδηγία στα επόμενα έτη (2025) (Schroten & al, 2019). Ο τρόπος εφαρμογής θα 
εναπόκειται στα κράτη μέλη. Στις Η.Π.Α., έχει ήδη νομοθετηθεί η υποχρέωση των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών να αναπτύξουν στρατηγικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα επιβατικά 
οχήματα μειώνοντας τα διανυόμενα μίλια ανά όχημα (vehicle miles travelled per capita)23. Ιδιαίτερο 
πρόβλημα αποτελεί η υστέρηση φορολογικών εσόδων που προκύπτει από την βελτίωση της αποδοτικότητας 
των συμβατικών κινητήρων και αύξηση του ποσοστού των υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον 
στόλο των οχημάτων. Ήδη υλοποιούνται 7 πιλοτικά προγράμματα για την διερεύνηση πρακτικής εφαρμογής 
φορολόγησης με βάση την διανυόμενη απόσταση24 .    

Επενδύσεις σε υποδομές ήπιων μέσων μετακίνησης  

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων κίνησης πεζών και ποδηλατών μπορούν να συνεισφέρουν στην μείωση 
των οχηματοχιλιομέτρων αλλάζοντας τον καταμερισμό στα μέσα. Η έννοια των επενδύσεων δεν αφορά 
αποκλειστικά υποδομές μεταφορών αλλά περιλαμβάνει και σχεδιασμό, έρευνες, επιδοτήσεις, εκστρατείες 
ενημέρωσης κ.α. Η αποτελεσματικότητα της δημιουργίας δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης, εξαρτάται 
από την έκτασή τους, την ποιότητα της υποδομής, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος οδικού δικτύου και 
την ύπαρξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της χρήσης τους. Συνήθως πρόκειται για 
παρεμβάσεις μικρής εμβέλειας που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Ευρύτερες παρεμβάσεις και 

                                                           

23 Senate Bill 375/2008. Με κύριες κατευθύνσεις την αύξηση πυκνοτήτων δόμησης γύρω από σταθμούς ΜΣΤ, την 
ενίσχυση των μετακινήσεων με ήπια μέσα μετακίνησης και την αύξηση του κόστους οδήγησης και στάθμευσης. 
24 FHWA – Press Release. “FHWA Awards more than $ 10 million to seven states to test new ways to fund highways”. 
February 2019. 
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κίνητρα όπως για παράδειγμα προγράμματα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων ή ακόμα σκούτερ, 
ανάλογα με αυτά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους25.  

Διαχείριση της ζήτησης 

Περιλαμβάνει πολιτικές και δράσεις για την μείωση της μεταφορικής ζήτησης ή την ανακατανομή της χωρικά 
και χρονικά με στόχο τη βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης υποδομής, βελτίωση της κινητικότητας, μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων.  Περιλαμβάνει μέτρα – δράσεις όπως ενίσχυση της 
ομαδικής χρήσης ΕΙΧ, ενθάρρυνση της τηλεργασίας, εθελοντική ή υποχρεωτική κατάστρωση σχεδίων 
μείωσης των μετακινήσεων με ΕΙΧ από εργοδότες με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ανάπτυξη συστημάτων 
πληροφόρησης ιδίως πριν την μετακίνηση, χωρικούς – χρονικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες περιοχές, ελεγχόμενη στάθμευση, ενίσχυση των μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο και 
δημόσια συγκοινωνία. Υπάρχει επικάλυψη με τις προηγούμενες κατηγορίες. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η 
Περιφέρεια δεν είναι σαφής λόγω της ποικιλομορφίας των μέτρων. 

Στρατηγικός σχεδιασμός χρήσεων γης 

Αν και οι αποφάσεις σε θέματα χρήσεων γης και μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες λαμβάνονται 
χωριστά στα διάφορα στάδια σχεδιασμού. Είναι αυτονόητο ότι το μέγεθος και η χωρική διάταξη των χρήσεων 
γης επηρεάζουν σημαντικά το σύστημα μεταφορών αφού προκαθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό: Η ζήτηση για 
μετακινήσεις, οι αποστάσεις μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών, οι συνθήκες προσπελασιμότητας κύριων 
προορισμών όπως εργασία, εκπαίδευση, αγορές και υπηρεσίες, το μέσο μετακίνησης και ιδίως η δυνατότητα 
χρήσης βιώσιμων τρόπων μετακίνησης όπως το βάδισμα το ποδήλατο και η Δημόσια Συγκοινωνία, το κόστος 
παροχής συγκοινωνιακής υποδομής και υπηρεσιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κόστος 
μετακινήσεων που επιβαρύνει τους χρήστες. 

Η αναγκαιότητα ενιαίου πολεοδομικού – συγκοινωνιακού σχεδιασμού αναφέρεται ως στόχος σε πολλά 
σημεία του ΡΣΑ αλλά προς το παρόν αυτό έχει μείνει σε γενικό επίπεδο διακήρυξης. Ο στόχος του ενιαίου 
συγκοινωνιακού – πολεοδομικού σχεδιασμού είναι να μειωθούν οι ανάγκες και οι αποστάσεις μετακίνησης 
με ΕΙΧ, ενισχύοντας την ανάπτυξη μικτών χρήσεων γύρω από σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς. Στις ΗΠΑ η 
στρατηγική προωθείται με την συνδυασμένη ανάπτυξη γραμμών ΜΣΤ και χρήσεων στις περιοχές των 
σταθμών (Transit Oriented Development)26. Στις Ευρωπαϊκές πόλεις όπου υπάρχουν ανεπτυγμένα δίκτυα 
ΜΣΤ η έμφαση έχει δοθεί στους κανονισμούς στάθμευσης εκτός οδού και είναι αρμοδιότητα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Kodransky & Hermann, 2011).     

 

 

                                                           

25Π.χ. Βλ.   http://www.copenhagenize.com/, https://www.treehugger.com/  
26 Π.χ. Βλ.   http://www.tod.org/ 
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

10.1 Δείκτες Έκθεσης 

Οι δείκτες έκθεσης είναι κοινοί για όλα τα υποσυστήματα του τομέα μεταφορών. Η αξιολόγηση για κάθε 
κλιματική μεταβλητή γίνεται σε κλίμακα από 1 έως 4, με εξαίρεση την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης όπου η 
κλίμακα είναι δυαδική (επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται).  Η βαθμολόγηση των δεικτών φαίνεται στους πίνακες 
που ακολουθούν.  

  Πίνακας 10-1. Βαθμολόγηση έκθεσης στην άνοδο της θερμοκρασίας. 

Αύξηση αριθμού ημερών άνω των 35ο C ως προς περίοδο αναφοράς Βαθμός Έκθεσης 
Δεν εκτίθεται NE 
0 - 10 1 
10 20 2 
20 - 30 3 
Άνω των  30 4 

Σημειώσεις: Οι σήραγγες στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο θεωρείται ότι δεν εκτίθενται στις υψηλές 

θερμοκρασίες (Βαθμός ΝΕ). Οι κάτω διαβάσεις οδών στην περιοχή κόμβων δεν κατατάσσονται στις σήραγγες 

και θεωρείται ότι επηρεάζονται.  

 

Πίνακας 10-2. Βαθμολόγηση έκθεσης σε μεταβολή  βροχόπτωσης, Ύψος βροχής, λεκάνη πλημμύρας 

Μεταβολή (αύξηση) ύψους βροχόπτωσης (%) ως προς περίοδο αναφοράς Βαθμός Έκθεσης 
0% - 6% 1 
6% - 12% 2 
12% - 18% 3 
Πάνω από 18% 4 
 
Θέση ως προς λεκάνη πλημμύρας (οδικό & σιδηροδρομικό δίκτυο) Βαθμός Έκθεσης 
Εκτός λεκάνης πλημμύρας 1 
Εντός λεκάνης πλημμύρας 4 
 
Θέση ως προς λεκάνη πλημμύρας (αεροδρόμια) Βαθμός Έκθεσης 
Ποσοστό επιφάνειας εντός λεκάνης από 0% - 25% 1 
Ποσοστό επιφάνειας εντός λεκάνης από 25% - 50% 2 
Ποσοστό επιφάνειας εντός λεκάνης από 50% - 75% 3 
Ποσοστό επιφάνειας εντός λεκάνης από 75% - 100% 4 

Σημ.  Ο τελικός βαθμός έκθεσης υπολογίζεται δίδοντας βάρος 50% σε κάθε δείκτη. 

 

Πίνακας 10-3. Έκθεση οδικών τμημάτων σε ισχυρούς ανέμους 

Αύξηση αριθμού ημερών με ταχύτητα ανέμου> 7 Beaufort, ως προς περίοδο 
αναφοράς  

Δείκτης έκθεσης 

Δεν εκτίθεται ΝΕ 
0 - 5 1 
5 - 11 2 
11 -16 3 
16 - 21 4 
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Σημειώσεις: Οι σήραγγες στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο θεωρείται ότι δεν εκτίθενται στις υψηλές 
ταχύτητες ανέμου (Βαθμός ΝΕ) 

10.2  Δείκτες Ευπάθειας 

10.2.1 Αεροδρόμια 

Πίνακας 10-4. Δείκτης Ευπάθειας αεροδρομίων στην άνοδο της θερμοκρασίας. 

Υλικά επίστρωσης   Δείκτης ευπάθειας 
Σκυρόδεμα 2 
Συνδυασμός σκυροδέματος - ασφάλτου 3 
Άσφαλτος 4 

 

Πίνακας 10-5. Δείκτες Ευπάθειας αεροδρομίων στην μεταβολή (αύξηση) βροχοπτώσεων 

Ιστορικό πλημυρών Δείκτης ευπάθειας 
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία 1 
Έχουν καταγραφεί πλημμύρες 4 
 
Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας Δείκτης ευπάθειας 
0% -  25%  1 
25%  - 50%  2 
50%  - 75%  3 
Πάνω από 75%  4 
 
Κινήσεις αεροσκαφών (πτήσεις) Δείκτης ευπάθειας 
Πολύ μικρός αριθμός 1 
Μικρός αριθμός 2 
Μέσος αριθμός 3 
Υψηλός αριθμός 4 
 
Επίπεδο εξοπλισμού Δείκτης ευπάθειας 
Προηγμένος εξοπλισμός προσγείωσης (ILS) 1 
Βασικός εξοπλισμός προσγείωσης 3 
Χωρίς εξοπλισμό προσγείωσης (Visual Flight Rules, VFR)  4 

Τα σχετικά βάρη των δεικτών που χρησιμοποιούνται είναι: 

Ιστορικό πλημμυρών 20%. Θεωρείται ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την πληρότητα των στοιχείων 

Αδιαπερατότητα επιφάνειας. 30%. 

Κινήσεις αεροσκαφών 20%. Δεν υπάρχουν στοιχεία για 3 από τα 5 αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια Δεκέλειας, 

Ελευσίνας και Μεγάρων δίδεται δείκτης ευπάθειας 1. 

Εξοπλισμός προσγείωσης 30%.  

 

Πίνακας 10-6. Δείκτης ευπάθειας αεροδρομίων στην μεταβολή ισχύος ανέμων 

Ιστορικό βλαβών από ισχυρούς ανέμους Δείκτης έκθεσης 
Όχι δεν υπάρχουν αναφορές 1 
Έχει υποστεί βλάβες από ισχυρούς ανέμους 4 
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Πίνακας 10-7. Δείκτης ευπάθειας αεροδρομίων στην αύξηση θαλάσσιας στάθμης  

Γειτνίαση με περιοχή εκτεθειμένη στην άνοδο θαλάσσιας στάθμης  Δείκτης ευπάθειας 
Εκτός επιφάνειας που επηρεάζεται 1 
Εντός επιφάνειας  4 

 

10.2.2 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Πίνακας 10-8. Δείκτες Ευπάθειας σιδηροδρομικού δικτύου στην άνοδο της θερμοκρασίας. 

Ένωση σιδηροτροχιάς  Δείκτης ευπάθειας 
Δεν έχει ευπάθεια (π.χ. σήραγγες) NE 
Διακοπτόμενη σιδηροτροχιά 1 
Ενωμένη σιδηροτροχιά 4 
 
Έκθεση στον ήλιο Δείκτης ευπάθειας 
Δεν εκτίθεται (π.χ. σήραγγες, σταθμοί πλήρως καλυμμένοι) ΝΕ 
Σκιασμένη υποδομή (σταθμοί μερικώς καλυμμένοι) 2 
Επίγεια υποδομή 3 
Γέφυρες 4 

Δεδομένου ότι ο τύπος της επιδομής δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά το δίκτυο δίδεται μικρότερο ειδικό βάρος 

(35%).  

 

Πίνακας 10-9. Δείκτες Ευπάθειας σιδηροδρομικού δικτύου στην μεταβολή βροχοπτώσεων 

Ιστορικό Πλημμυρών Δείκτης ευπάθειας 
Δεν υπάρχουν αναφορές 1 
Υπάρχουν αναφορές 4 
 
Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας Δείκτης ευπάθειας 
0% - 25%  1 
25% - 50%  2 
50% - 75%  3 
Πάνω από 75% τ 4 
 
Ηλεκτροδότηση Συρμών Δείκτης ευπάθειας 
Υπέργεια καλώδια 1 
3η Γραμμή 4 

Αναφορές υπάρχουν σε πολλά σημεία του δικτύου χωρίς όμως να θεωρούνται πλήρεις. Δεν υπάρχουν 

αναφορές στην περίπτωση των σηράγγων. Ειδικό βάρος 20%. Όσον αφορά την διαπερατότητα στην 

περίπτωση των σηράγγων και των γεφυρών βαθμολογούνται με 1. Ειδικό βάρος δεικτών διαπερατότητας και 

Ηλεκτροδότησης 40% και 40%.   
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Πίνακας 10-10. Δείκτες Ευπάθειας σιδηροδρομικού δικτύου στην μεταβολή (αύξηση) ισχύος ανέμων 

Ιστορικό βλαβών από ανέμους Δείκτης ευπάθειας 
Δεν ισχύει (σήραγγες) NE 
Δεν υπάρχουν αναφορές 1 
Υπάρχουν αναφορές 4 
 
Ηλεκτροδότηση συρμών Δείκτης ευπάθειας 
Δεν έχει ευπάθεια (π.χ. σήραγγες) ΝΕ 
3η τροχιά 1 
Υπέργεια καλώδια  4 

Το ιστορικό ζημιών λαμβάνει βάρος 20% και η τροφοδοσία συρμών 80%.  

 

Πίνακας 10-11. Δείκτες ευπάθειας σιδηροδρομικού δικτύου στην άνοδο θαλάσσιας στάθμης 

Απόσταση από ακτογραμμή  Δείκτης ευπάθειας 
Απόσταση πάνω από 80 μέτρα από την ακτή. Δεν επηρεάζεται ΝE 
Από 60 έως 80 μέτρα από την ακτή 1 
Από 40 έως 60 μέτρα από την ακτή 2 
Από 20 έως 40 μέτρα από την ακτή 3 
Μέχρι 20 μέτρα από την ακτή 4 
 
Υψόμετρο  Δείκτης ευπάθειας 
Πάνω από 40 μέτρα. Δεν επηρεάζεται ΝE 
Από 30 έως 40 μέτρα. 1 
Από 20 έως 30 μέτρα  2 
Από 10 έως 20 μέτρα  3 
Μέχρι 10 μέτρα  4 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ίσο βάρος (50%) στους δείκτες. 

10.2.3 Οδικό Δίκτυο 

Πίνακας 10-12. Δείκτες Ευπάθειας οδικών τμημάτων στην άνοδο της θερμοκρασίας. 

Ποσοστό φορτηγών  Δείκτης ευπάθειας 
Πολύ χαμηλό 1 
Χαμηλό 2 
Υψηλό 3 
Πολύ υψηλό 4 
 
Έκθεση στον ήλιο Δείκτης ευπάθειας 
Σήραγγες 1 
Επίγεια τμήματα 3 
Γέφυρες 4 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ειδικό βάρος 30% στο ποσοστό φορτηγών δεδομένου ότι 
πρόκειται για παλαιά στοιχεία, και 70% στην κατηγορία υποδομής.  
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Πίνακας 10-13. Δείκτες Ευπάθειας οδικών τμημάτων στην μεταβολή (αύξηση) βροχοπτώσεων.  

Ποσοστό αδιαπέραστης επιφάνειας Δείκτης ευπάθειας 
Από 0% Μέχρι 25% της επιφάνειας  1 
Άνω του 25% και μέχρι 50% της επιφάνειας  2 
Άνω του 50% και μέχρι 75% της επιφάνειας  3 
Πάνω από 75% της επιφάνειας μέχρι και 100% 4 
  
Ιστορικό πλημμυρών Δείκτης ευπάθειας 
Δεν υπάρχουν αναφορές 1 
Υπάρχουν αναφορές 4 
  
Τάση συσσώρευσης υδάτων Δείκτης ευπάθειας 
Μικρή (π.χ. γέφυρες) 1 
Μέση (επίγεια τμήματα) 3 
Υψηλή (υπόγειες διαβάσεις, διελεύσεις) 4 

Στον δείκτη ιστορικό πλημμυρών δίδεται βάρος 20% δεδομένου ότι οι αναφορές έχουν πολλές ελλείψεις. 

Στον δείκτη τάση συσσώρευσης υδάτων δίδεται βάρος 30% δεδομένου ότι σημαντικές διαφοροποιήσεις 

υπάρχουν για μικρά τμήματα του δικτύου. Στον δείκτη διαπερατότητα επιφάνειας δίδεται βάρος 50%.  

 

Πίνακας 10-14. Δείκτης ευπάθειας οδικού δικτύου στην μεταβολή (αύξηση) ισχύος ανέμων 

Αριθμός σηματοδοτών ανά χλμ  Δείκτης ευπάθειας 
Δεν έχει ευπάθεια (π.χ. σήραγγες) NE 
Πολύ χαμηλός (0 – 2.3 σηματοδότες ανά χλμ.) 1 
Χαμηλός (2.3 – 7.8 σηματοδότες ανά χλμ.)  2 
Μέσος (7.8 – 18 σηματοδότες ανά χλμ.)  3 
Υψηλός (Πάνω από 18 σηματοδότες ανά χλμ.) 4 

 

Πίνακας 10-15. Δείκτες ευπάθειας οδικού δικτύου στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης 

Απόσταση από ακτογραμμή  Δείκτης ευπάθειας 
Απόσταση πάνω από 80 μέτρα από την ακτή. Δεν επηρεάζεται DE 
Από 60 έως 80 μέτρα από την ακτή 1 
Από 40 έως 60 μέτρα από την ακτή 2 
Από 20 έως 40 μέτρα από την ακτή 3 
Μέχρι 20 μέτρα από την ακτή 4 
 
Υψόμετρο  Δείκτης ευπάθειας 
Πάνω από 40 μέτρα. Δεν επηρεάζεται DE 
Από 30 έως 40 μέτρα. 1 
Από 20 έως 30 μέτρα  2 
Από 10 έως 20 μέτρα  3 
Μέχρι 10 μέτρα  4 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ίσο βάρος (50%) στους δείκτες. 
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10.3 Δείκτες Ικανότητας Προσαρμογής 

Πίνακας 10-16. Δείκτες ικανότητας προσαρμογής αεροδρομίων 

Αριθμός διαδρόμων  Δείκτης Προσαρμογής 
Δύο διάδρομοι 1 
Ένας διάδρομος 4 
 
Ύπαρξη εναλλακτικών αεροδρομίων Δείκτης Προσαρμογής 
Υπάρχουν 1 
Δεν υπάρχουν 4 
 
Διάρκεια δυσλειτουργίας Δείκτης προσαρμογής 
Μερικές ώρες 1 
Μερικές ημέρες  2 
Μερικές εβδομάδες  3 
Μερικοί μήνες 4 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ειδικό βάρος 35% στην στον αριθμό διαδρόμων, 30% στην 
διάρκεια δυσλειτουργίας υποδομής και 35% στην ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων. 

Πίνακας 10-17. Δείκτες ικανότητας προσαρμογής σιδηροδρομικού δικτύου 

Αριθμός δρομολογίων (ανά ημέρα) Δείκτης προσαρμογής 
Πολύ μικρός (έως 50) 1 
Μικρός (από 50 έως 100) 2 
Μέσος (από 100 έως 150) 3 
Υψηλός (πάνω από 150) 4 
 
Δυνατότητα παράκαμψης Δείκτης προσαρμογής 
ΝΑΙ 1 
ΟΧΙ 4 
 
Διάρκεια δυσλειτουργίας Δείκτης προσαρμογής 
Μερικές ώρες 1 
Μερικές ημέρες  2 
Μερικές εβδομάδες  3 
Μερικοί μήνες 4 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ειδικό βάρος 40% στον αριθμό δρομολογίων, 20% στην 
διάρκεια δυσλειτουργίας υποδομής και 40% στην Δυνατότητα παράκαμψης. 
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Πίνακας 10-18. Δείκτες ικανότητας προσαρμογής οδικού δικτύου 

 Δαπάνη αποκατάστασης Δείκτης προσαρμογής 
Πολύ χαμηλή 1 
Χαμηλή 2 
Μέση  3 
Υψηλή  4 
 
Διάρκεια δυσλειτουργίας υποδομής Δείκτης προσαρμογής 
Μερικές ώρες 1 
Μερικές ημέρες  2 
Μερικές εβδομάδες  3 
Μερικοί μήνες 4 
 
Ιεράρχηση δικτύου Δείκτης προσαρμογής 
Αυτοκινητόδρομοι 4 
Εθνικές οδοί 3 
Πρωτεύουσες αρτηρίες 2 
Δευτερεύουσες αρτηρίες 1 

Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται δίδοντας ειδικό βάρος 40% στην δαπάνη αποκατάστασης, 20% στην 
διάρκεια δυσλειτουργίας υποδομής και 40% στην Ιεράρχηση οδικού δικτύου. 
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11 Συμπληρωματικά διαγράμματα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγράμματα δεικτών κινδύνου ανά σενάριο για: 

 Το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά φορέα εκμετάλλευσης. 
 Το οδικό δίκτυο ανά κατηγορία οδού. 

Όπου ΑΘ – άνοδος θερμοκρασίας,  

ΜΒ=Μεταβολή βροχοπτώσεων,  

ΜΑ=Μεταβολή ισχύος ανέμων και  

SLR= Άνοδος θαλάσσιας στάθμης 
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Πίνακας 11-1. Σιδηροδρομικό Δίκτυο. ΟΣΕ (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο  
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Πίνακας 11-2. Σιδηροδρομικό Δίκτυο. ΗΣΑΠ (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Πίνακας 11-3. Σιδηροδρομικό Δίκτυο. ΤΡΑΜ (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Πίνακας 11-4. Οδικό Δίκτυο. Αυτοκινητόδρομοι (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Πίνακας 11-5. Οδικό Δίκτυο. Εθνικές Οδοί (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Πίνακας 11-6. Οδικό Δίκτυο. Πρωτεύουσες Αρτηρίες (% μήκους). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Πίνακας 11-7. Οδικό Δίκτυο. Δευτερεύουσες Αρτηρίες (% Δικτύου). Δείκτης Κινδύνου στις κλιματικές μεταβολές ανά σενάριο 
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Σχέδιο 2. Οδικό δίκτυο που εξετάζεται 
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Σχέδιο 8. Σενάριο Αναφοράς. Μέγιστο ύψος βροχόπτωσης στην διάρκεια 24ώρου 
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Σχέδιο 9. Σενάριο: Εγγύς μέλλον (RCP_4.5). Ποσοστιαία μεταβολή ύψους βροχόπτωσης 24ώρου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 
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Σχέδιο 10. Σενάριο: Εγγύς μέλλον (RCP_8.5). Ποσοστιαία μεταβολή ύψους βροχόπτωσης 24ώρου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 
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Σχέδιο 11. Σενάριο: Μακρυνό μέλλον (RCP_4.5). Ποσοστιαία μεταβολή ύψους βροχόπτωσης 24ώρου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής  
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Οδικό & Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Αεροδρόμια) 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 12. Σενάριο: Μακρυνό μέλλον (RCP_8.5). Ποσοστιαία μεταβολή ύψους βροχόπτωσης 24ώρου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 
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Σχέδιο 13. Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. 
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Σχέδιο 14. Σενάριο Αναφοράς. Αριθμός ημερών με ταχύτητα ανέμου άνω των 7 Beaufort. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής  
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Οδικό & Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Αεροδρόμια) 

 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 15. Εγγύς μέλλον (RCP_4.5). Αύξηση αριθμού ημερών με ταχύτητα ανέμου άνω των 7 Beaufort σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 
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Σχέδιο 16. Εγγύς μέλλον (RCP_8.5). Αύξηση αριθμού ημερών με ταχύτητα ανέμου άνω των 7 Beaufort σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 
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ΠΙΚΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Συντομογραφία Επεξήγηση 

Πε.Σ.Π.Κ.Α Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΜΕΚΑ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 

Π.Ε. Περιφερειακή Ενότητα 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

ICD 10 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th 

version 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

CCRA Climate Change Risk Assessment 

 ΕΣΠΚΑ Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

 ΠΟΥ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

PESETA  
Projection ofEconomicImpactsofClimate Change in Sectors of the European Union 

based on Bottom-Up Analysis 

ΕΚΠΑΑ Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

 ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

ΣΚ Σχετικός Κίνδυνος 

ΔΕ Διάστημα Εμπιστοσύνης 

MP Market Prices 

NMV Non-Market Values 

IJ Informed Judgement 

VSL Value of Statistical Life 

VOLY Value of Statistical Life Year 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιδράσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιδράσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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• Εκτίμηση του μεγέθους των επιδράσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα της Υγείας είναι μία από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν 

από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής 

Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της παρούσας τέθηκε το πλαίσιο και συζητήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις επιδράσεις 

της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Καταρτίστηκε ο κατάλογος των ειδικότερων επιδράσεων στον Τομέα της 

Υγείας (κατάλογος 1ου Επιπέδου). Υπάρχουν υποθέσεις και τεκμήρια για πάρα πολλές επιδράσεις και 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα της Υγείας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες 

ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ 

Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια επιλογή των σημαντικότερων επιδράσεων για την ανάλυση και επίσης 

εκείνων για τις οποίες υπάρχει η πληρέστερη τεκμηρίωση (κατάλογος 2ου Επιπέδου). Η παρούσα έκθεση 

παρουσιάζει τους καταλόγους 1ου και 2ου Επιπέδου και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με προσαρμογές στις ειδικές συνθήκες της Αττικής και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

των δεικτών κινδύνου, την επιλογή συναρτήσεων έκθεσης-απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής 

ικανότητας του Τομέα, τη χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων 

(CCRA, 2012). 

Από την αρχαιότητα ακόμα είναι γνωστό ότι το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν σημαντικά την 

ανθρώπινη υγεία. Πρώτος ο Ιπποκράτης το 400 π. Χ. στο βιβλίο του «Περί ανέμων, υδάτων και τόπων», 

αναφέρει τις διαφορετικές αντιδράσεις των ανθρώπων σε διάφορες μετεωρολογικές συνθήκες όπως τους 

διαφορετικούς ανέμους. Η ανθρώπινη υγεία διασυνδέεται και αλληλοεπιδράει με το περιβάλλον και 

επομένως δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τη κλιματική αλλαγή. Οι επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς ποσοτικά δεδομένου 

ότι σε κάθε κλιματικό σενάριο υπάρχει αβεβαιότητα, είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας που έχει  

ταυτόχρονα και οικονομική σημασία (ΕΜΕΚΑ, 2011). 
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1.2 Επισκόπηση του Τομέα 

1.2.1 Ανάλυση των χαρακτηριστικών τομέα 

1.2.1.1 Δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά, πληθυσμός και κατάσταση υγείας  

Αν και χωρικά αποτελεί ένα μικρό τμήμα της έκτασης της Ελλάδας (μόλις το 2,9%), η Αττική συγκεντρώνει 

περίπου το 35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με το μόνιμο πληθυσμό της να ανέρχεται σε 3.828.434 

κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 2011. H Περιφέρεια Αττικής από την 1η 

Ιανουαρίου του 2011 διαρθρώνεται διοικητικά σε οκτώ Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.): Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, Βόρειου τομέα Αθηνών, Δυτικού τομέα Αθηνών, Νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής 

Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, αντικαθιστώντας τις παλαιότερες Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής 

και Δυτικής Αττικής (Εικόνα 1-1). Το ποσοστό των μόνιμων κατοίκων ανά Π.Ε. παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-1. 

Σύμφωνα με αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού συγκεντρώνεται στον Κεντρικό τομέα Αθηνών ενώ 

μόλις το 2% στη Π.Ε. των Νήσων.  

 

Εικόνα 1-1 Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Αττικής 

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Π.Ε. Πειραιώς

Π.Ε. Νήσων
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Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15-64 κυμαίνεται μεταξύ 64% (Π.Ε. Νήσων) και 70% (Π.Ε. Κεντρικού 

τομέα Αθηνών), το ποσοστό των ατόμων >65 ετών από  13,5% (Π.Ε. Δυτικής Αττικής) μέχρι 23% (Π.Ε. Νήσων), 

ενώ των παιδιών 0-14 ετών από 11,5% (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) μέχρι 18,1% (Π.Ε. Δυτικής Αττικής) 

(Πίνακας 1-1). Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει αναλογικά μεγαλύτερη συγκέντρωση, 37%, των ηλικιών που 

αντιπροσωπεύουν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας, δηλαδή 15-64 ετών. 

 

 

Σχήμα 1-1 Ποσοστό % του μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Περιφέρειας Αττικής 
(στοιχεία απογραφής 2011) 

 

Η γενική κατάσταση υγείας του πληθυσμού, όπως δηλώνεται από τον ίδιο τον ερωτώμενο 

(αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας), για τις ηλικίες 15 ετών και άνω είναι καλύτερη στην Περιφέρεια της 

Αττικής (Σχήμα 1-2) σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, κάτι που ίσως εξηγείται από την κατανομή κατά 

ηλικία. Ανάμεσα στα έτη 2009 και 2014, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληπτικές  Έρευνες Υγείας από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καταγράφεται μικρή μείωση (0,3%) στο ποσοστό του πληθυσμού της 

Αττικής ηλικίας 15 ετών και άνω που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, αύξηση κατά 7,2% στο ποσοστό που 

δηλώνει μέτρια υγεία και μείωση κατά 14,3% στο ποσοστό όσων δηλώνουν κακή ή πολύ κακή υγεία.    
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Πίνακας 1-1 Πληθυσμός (ποσοστό % επί του συνόλου) ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.), ηλικιακή ομάδα 

και φύλο για τη Περιφέρεια Αττικής (στοιχεία απογραφής 2011) 

Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός 0-14 15-64 > 65 Άνδρες Γυναίκες 

Κεντρικού τομέα 

Αθηνών 

1.029.520 

(100%) 

118.895 

(11,5%) 

718.018 

(69,7%) 

192.607 

(18,7%) 

488.154 

(47,4%) 

541.366 

(52,6%) 

Βόρειου τομέα Αθηνών 
592.490 

(100%) 

85.808 

(14,5%) 

399.462 

(67,4%) 

107.220 

(18,1%) 

279.160 

(47,1%) 

313.330 

(52,9%) 

Δυτικού τομέα Αθηνών 
489.675 

(100%) 

71.803 

(14,7%) 

340.113 

(69,5%) 

77.759 

(15,9%) 

239.567 

(48,9%) 

250.108 

(51,1%) 

Νότιου τομέα Αθηνών 
529.826 

(100%) 

72.060 

(13,6%) 

362.278 

(68,4%) 

95.488 

(18,0%) 

249.328 

(47,1%) 

280.498 

(52,9) 

Ανατολικής Αττικής 
502.348 

(100%) 

83.854 

(16,7%) 

343.297 

(68,3%) 

75.197 

(15,0%) 

252.617 

(50,3%) 

249.731 

(49,7%) 

Δυτικής Αττικής 
160.927 

(100%) 

29.174 

(18,1%) 

109.969 

(68,3%) 

21.784 

(13,5%) 

81.939 

(50,9%) 

78.988 

(49,1%) 

Πειραιώς 
448.997 

(100%) 

60.971 

(13,6%) 

309.853 

(69,0%) 

78.173 

(17,4%) 

217.412 

(48,4%) 

231.585 

(51,6%) 

Νήσων 
74.651 

(100%) 

9.771 

(13,1%) 

47.678 

(63,9%) 

17.202 

(23,0%) 

37.486 

(50,2%) 

37.165 

(49,8%) 

Σύνολο Περιφέρειας 
3.828.434 

(100%) 

532.336 

(13,9%) 

2.630.668 

(68,7%) 

665.430 

(17,4%) 

1.845.663 

(48,2%) 

1.982.771 

(51,8%) 
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Σχήμα 1-2 Γενική κατάσταση αυτοαναφερόμενης υγείας του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω 
(ποσοστιαία % κατανομή), κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και για την Αττική (2009, 2014) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

Η καλή κατάσταση υγείας του πληθυσμού της χώρας σε συνδυασμό με την αυξημένη προσδοκώμενη ζωή 

κατά τη γέννηση και τη χαμηλή γεννητικότητα1 (Σχήμα 1-3) συντελούν στην αύξηση του πληθυσμού των 

ηλικιωμένων. Επιπλέον, ο δείκτης ολικής γονιμότητας2, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 1,3 και 1,5 τα τελευταία 

έτη (ΕΛΣΤΑΤ, 2020β), δηλώνει το χαμηλό επίπεδο αντικατάστασης των γενεών με αποτέλεσμα ο δείκτης 

γήρανσης3 του Ελληνικού πληθυσμού να αυξάνεται όλο και περισσότερο (Σχήμα 1-4) καθιστώντας τη Ελλάδα 

μία χώρα με αυξημένη αναλογία ηλικιωμένων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πρόκληση για το τομέα της 

Υγείας δεδομένου ότι οι ανάγκες για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη αυξάνονται διαχρονικά. Πάντως 

ας σημειωθεί ότι παρόλο που το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνεται στην χώρα μας, η θέση μας ανάμεσα στις 

Ευρωπαϊκές χώρες υποχωρεί: το 1996 κατείχαμε την 8η θέση και το 2012 τη 13η (OECD, 2014).  

 

1 Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση είναι ο μέσος όρος ετών που αναμένεται να ζήσει ένα νεογέννητο εάν 

υποτεθεί ότι στο υπόλοιπο της ζωής του οι συνθήκες θνησιμότητας θα παραμείνουν οι ίδιες (ΕΛΣΤΑΤ, 2020β). 

2 Δείκτης ολικής γονιμότητας είναι ο μέσος αριθμός ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά τη 

διάρκεια της ζωής της, εάν κατά τη διάρκεια των ηλικιών αναπαραγωγής, επικρατούν οι συνθήκες γονιμότητας 

κατά ηλικία,  του έτους αναφοράς. Ο δείκτης ολικής γονιμότητας χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί 

το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών που στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι είναι 2,1 (ΕΛΣΤΑΤ, 2020β). 

3 Δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019δ). 
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Σχήμα 1-3 Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση σε έτη στην Ελλάδα (1928-2017) 

 

 

Σχήμα 1-4 Πληθυσμός και δείκτης γήρανσης στην Ελλάδα (1950-2019) (οι διακεκομμένες γραμμές 
αποτελούν εκτιμήσεις) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019δ) 
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Η φυσική μεταβολή4 του πληθυσμού κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα κατά την τετραετία 2015-2018 τόσο 

στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στην Ελλάδα συνολικά (Σχήμα 1-5), με τον αριθμό των θανάτων ανά 1.000 

άτομα να είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των γεννήσεων σε κάποιες Π.Ε. όπως η Π.Ε. Νήσων. Εξαίρεση 

αποτελούν οι Π.Ε Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, όπου η φυσική μεταβολή του πληθυσμού έχει σταθερά 

θετικό πρόσημο για όλη τη περίοδο 2015-2018.  

Κατά τα έτη της συγκεκριμένης τετραετίας, ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας5 σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται 

κατά μέσο όρο στο 3,8 ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων, δηλαδή 3,8 θάνατοι βρεφών κάτω του ενός έτους 

καταγράφονται ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων (ΕΛΣΤΑΤ, 2019α). Η αντίστοιχη εκτίμηση για τη Περιφέρεια 

Αττικής για τη τριετία 2015-2017 είναι 3,6 ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων (Eurostat, 2020a).    

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των θανάτων για το 2017 (ΕΛΣΤΑΤ, 2020γ), τα νοσήματα του 

κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν τη πιο συχνή αιτία θανάτου σε επίπεδο χώρας δεδομένου ότι 

αφορούν περίπου το 37% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Μεταξύ των θανάτων από καρδιαγγειακές 

ασθένειες, το 29% αφορά νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων, ενώ το 28% ισχαιμικές καρδιοπάθειες. Η 

αμέσως επόμενη πιο συχνή αιτία στο σύνολο των θανάτων είναι τα νεοπλάσματα (περίπου 25%), ενώ τα 

κακοήθη νεοπλάσματα αφορούν το 24% των θανάτων. Ανάμεσα στα κακοήθη νεοπλάσματα, ο καρκίνος της 

τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμονα είναι ο συχνότερος (24% στο σύνολο των θανάτων από κακοήθη 

νεοπλάσματα). Οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος είναι η αμέσως επόμενη αιτία  με 11% του 

συνόλου των θανάτων, ενώ περίπου το 24% των αναπνευστικών αιτιών αφορούν τα χρόνια νοσήματα του 

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.  

Ο Πίνακας 1-2 παρουσιάζει τον αριθμό των θανάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2014-2018 

για τις παραπάνω συχνότερες αιτίες.  

 

 

4Φυσική μεταβολή (Φυσικό Ισοζύγιο) είναι ο αριθμός των γεννήσεων μείον τον αριθμό των θανάτων χωρίς τον 

υπολογισμό της καθαρής μετανάστευσης (εισερχόμενοι μείον εξερχόμενοι μετανάστες) (ΕΛΣΤΑΤ, 2019α). 

5 Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας είναι ο λόγος του αριθμού θανάτων βρεφών ηλικίας κάτω του ενός έτους κατά 

τη διάρκεια του έτους αναφοράς προς τον αριθμό των γεννήσεων ζώντων στο ίδιο έτος (ΕΛΣΤΑΤ, 2019α). 
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Σχήμα 1-5 Γεννήσεις ζώντων (ανά 1.000 άτομα) ανάλογα με το τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας και αριθμός θανάτων (ανά 1.000 άτομα) ανάλογα 
με τη μόνιμη κατοικία του θανόντος. Στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) στην Περιφέρεια Αττικής (2015-2018). Υπολογισμός με βάση τον 

πληθυσμό της απογραφής του 2011. 
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Πίνακας 1-2 Αριθμός θανάτων (ποσοστό % επί του συνόλου των θανάτων από όλες τις αιτίες, φυσικές 

και εξωτερικές) ανά αιτία στην Περιφέρεια Αττικής (2014-2016). Δίνονται οι κωδικοί των αιτιών 

σύμφωνα με τη 10η αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Κατάταξης των Νοσημάτων 

Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10) 

 

1.2.1.2 Δομές παροχής υγείας  

Σε επίπεδο χώρας ο αριθμός των θεραπευτηρίων ανέρχεται σε 277 μονάδες που διαθέτουν 45.267 κλίνες. Ο 

αριθμός των θεραπευτικών μονάδων ακολουθεί μία πτωτική τάση, η οποία τη τετραετία 2014-2017 είναι της 

τάξης του 2,1%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευτηρίων (53,1%) είναι ιδιωτικά (ΕΛΣΤΑΤ, 2019β). Τα 

κέντρα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) ανέρχονται σε 204 με 903 κλίνες σε εθνικό επίπεδο. 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει περίπου το 35% των θεραπευτηρίων της χώρας και το 42% του συνόλου 

των κλινών που διαθέτουν, αλλά μόλις το 8% των κέντρων υγείας και το 6.5% των κλινών σε αυτές τις μονάδες 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2020δ). Ο αριθμών κλινών σε θεραπευτήρια ανά 1.000 κατοίκους παραμένει σταθερός γύρω στις 5 

κλίνες ανά 1.000 κατοίκους για τη τετραετία 2014-2017, ενώ ο αριθμός των ιατρών ανά 1.000 κατοίκους 

φτάνει στη μέγιστη τιμή του το 2016 (8 ιατροί ανά 1.000 κατοίκους) (Πίνακας 1-3) 

Αιτία θανάτου 
(κωδικός ICD-10) 

2014 2015 2016 
Ετήσιος μέσος όρος 

(2014-2016) 

Φυσικές αιτίες (A00-R99) 36.254 (97,1) 38.907 (96,7) 38.144 (96,5) 37.768 (96,8) 

Νοσήματα του καρδιαγγειακού 

συστήματος (I00-I99) 
14.345 (38,4) 14.876 (37,0) 14.376 (36,4) 14.532 (37,2) 

       Ισχαιμικές καρδιοπάθειες (Ι20-Ι25) 4.796 (12,8) 4.867 (12,1) 4.625 (11,7) 4.763 (12,2) 

       Νοσήματα των εγκεφαλικών 
 αγγείων (Ι60-Ι69) 

3.982 (10,7)  4.060 (10,1) 3.927 (9,9) 3.990 (10,2) 

Παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήματος (J00-J98) 
4.759 (12,7) 5.622 (14,0) 5.112 (12,9)  5.164 (13,2) 

Χρόνια νοσήματα του κατώτερου 

αναπνευστικού (J40-J47) 
857 (2,3) 1.130 (2,8) 971 (2,5) 986 (2,5) 

Κακοήθη νεοπλάσματα της τραχείας, 

του βρόγχου και του πνεύμονα (C33-

C34) 

2.446 (6,5) 2.539 (6,3) 2.545 (6,4) 2.510 (6,4) 
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Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 8% κατά τη τετραετία 2014-2017 στην Ελλάδα (Πίνακας 1-3), τιμή που είναι 

κοντά στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 1-6α). Στο μεγαλύτερο μέρος της η 

χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα προέρχεται από δημόσιους πόρους (Σχήμα 1-7). Ωστόσο, 

το ποσοστό των ιδιωτικών πληρωμών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 1-6β), ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (ιδιωτική ασφάλεια 

και ιδιωτικές πληρωμές) ξεπερνάει το 40% της συνολικής χρηματοδότησης για δαπάνες υγείας (μέγιστο της 

πενταετίας 2013-2017) (Σχήμα 1-7).  

Πίνακας 1-3 Γενικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Αττικής (2014-2017) 

  2014 2015 2016 2017 

Αριθμός θεραπευτηρίων  101 97 98 96 

Αριθμός κέντρων υγείας 17 17 17 17 

Αριθμός κλινών σε θεραπευτήρια ανά 1.000 κατοίκους 5,2 5,1 5,0 5,0 

Αριθμός ιατρών ανά 1.000 κατοίκους 7,6 7,5 8,0 7,8 

Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες Υγείας (% ΑΕΠ) 8,0 8,1 8,3 8,0 

Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ. Δεδομένα σε εθνικό επίπεδο (ΕΛΣΤΑΤ, 2019γ) 
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 1-6 α) Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ως ποσοστό % του ΑΕΠ και β) ιδιωτική 
πληρωμή για δαπάνες υγείας ως ποσοστό των συνολικών δαπανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(28 χώρες). Δεδομένα για το 2017 (Πηγή: OECD, 2020) 
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Σχήμα 1-7 Συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ανά φορέα χρηματοδότησης για τα έτη 2013-2017 (εκατ. 
ευρώ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019γ) 

 

1.2.2 Αξιολόγηση της σημαντικότητας του Τομέα της Υγείας για την Περιφέρεια Αττικής σε σχέση με τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής 

Μία από τις πιο ανησυχητικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ο δυνητικά καταστροφικός 

αντίκτυπός της στην ανθρώπινη υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι ένα θερμότερο 

και ευμετάβλητο κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως 

το όζον, στην αυξημένη μετάδοση ασθενειών μέσω της μόλυνσης του πόσιμου νερού και των τροφίμων, στη 

υποβάθμιση της γεωργικής παραγωγής για ορισμένες από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και στην αύξηση 

των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και οι καύσωνες (WHO and HCWH, 
2009). 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση της θερμοκρασίας θα επαυξήσει τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, όπως 

η χολέρα, οι διαρροϊκές παθήσεις, η ελονοσία και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω ξενιστών, 

δεδομένου ότι τα βασικότερα από αυτά τα νοσήματα είναι πολύ ευαίσθητα στις κλιματικές μεταβολές 

σχετικά με τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Επιπλέον, η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, 

όπως οι πλημμύρες, οι καύσωνες και οι ξηρασίες, θα έχουν μία σοβαρή επίδραση στην υγεία, ειδικά των 

ανθρώπων που ζουν κοντά σε ακτογραμμές και σε μικρές νησιωτικές κοινότητες (WHO and HCWH, 2009). 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) στην Ελλάδα αναφέρει ότι, πλέον 

των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω ξενιστών και των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω της τροφής και 

του νερού η κλιματική αλλαγή σχετίζεται με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα λόγω των καιρικών 

συνθηκών, με επιδράσεις στα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, στις παθήσεις του καρδιαγγειακού 

συστήματος, στις νευρολογικές διαταραχές και ασθένειες, στην επίπτωση του καρκίνου, στην ανθρώπινη 

ανάπτυξη και στην ψυχική υγεία (ΕΣΠΚΑ, 2016). Η αναγνώριση των ομάδων του πληθυσμού που είναι πιο 

ευπαθείς στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την αρχή για την επιτυχή αντιμετώπιση των 

επιδράσεων αυτών (ΕΣΠΚΑ, 2016). Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 
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θα είναι πολύ πιο επώδυνες για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως είναι τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι, 

οι χρόνια πάσχοντες και τα άτομα σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού (ΕΜΕΚΑ, 2011, WHO and HCWH, 
2009). 

Στο Σχήμα 1-8 παρουσιάζεται συνοπτικά η πιθανή σχέση της Κλιματικής Αλλαγής με την Υγεία. Οι επιδράσεις 

είναι και άμεσες και έμμεσες και καταλήγουν σε αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η σχέση αυτή 

είναι αρκετά πολύπλοκη και, δεδομένου ότι η υγεία επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων, είναι 

δύσκολο να αξιολογηθεί η επιμέρους επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της Υγείας. Παρά τις 

δυσκολίες, οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία αποτελούν ένα μείζον ζήτημα που κατά κύριο 

λόγο έχει πρακτική σημασία, φανερώνοντας την ανάγκη για τη δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων 

κοινωνικοοικονομικών πολιτικών (ΕΜΕΚΑ, 2011). Η Πολιτεία καλείται επομένως να ανταπεξέλθει στις 

καινούργιες συνθήκες, να εφαρμόσει πολιτικές μετριασμού του προβλήματος και να υποστηρίξει ένα 

αποδοτικότερο σύστημα υγείας για στους πολίτες. Με κατάλληλες ενέργειες προσαρμογής και μετριασμού 

των επιδράσεων, μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας αποδίδοντας  κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη (ΕΣΚΠΑ, 2016). 

 

Σχήμα 1-8 Κλιματική αλλαγή και Υγεία. (Πηγή: ΕΜΕΚΑ, 2011) 
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Κλιματική αλλαγή και Υγεία στην Περιφέρεια Αττικής 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχεδίου PESETA - Projection of Economic Impacts of Climate Change in 

Sectors of the European Union based on Bottom-Up Analysis (Watkiss et al., 2009), μίας μεγάλης Ευρωπαϊκής 

μελέτης που σκοπό είχε την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους 

τομείς, οι θάνατοι που σχετίζονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι 

περισσότεροι στις χώρες της Μεσογείου σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε θανάτους λόγω της αλλαγής του κλίματος, 

ενώ  για την περίοδο 2071-2100, μεταξύ των χωρών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο είναι 

και η Ελλάδα (ΕΜΕΚΑ, 2011).  

Εκτός από τη συχνότητα των ακραία χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών, αναμένεται ότι στο μέλλον θα 

αυξηθούν και τα φαινόμενα των πλημμυρών, των έντονων καταιγίδων και των πυρκαγιών εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ελληνική επικράτεια και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Αττικής (ΕΜΕΚΑ, 

2011). Δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας είναι εγκατεστημένο στην Αττική, λόγω 

του κομβικού ρόλου της Αθήνας ως πρωτεύουσας, αναμένεται ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην 

ανθρώπινη υγεία θα είναι εντονότερος και οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγείας μεγαλύτερες.   

Με την αλλαγή στη θερμοκρασία συνδέονται και οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά σε ότι 

αφορά τη δημιουργία δευτερογενών ρύπων όπως το τροποσφαιρικό όζον ή τα δευτερογενή σωματίδια τα 

οποία έχουν δυσμενείς επιδράσεις στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Στην Ελλάδα 

παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος (ΕΜΕΚΑ, 2011), αλλά και στην Αττική κατά τους θερινούς 

κυρίως μήνες, επομένως θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιδράσεις τους στην υγεία. Μάλιστα σε πρόσφατη 

έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) αναφέρεται ότι η επίδραση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εντονότερη για τη περιφέρεια της Αττικής σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα 

(ΕΚΠΑΑ, 2019). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη κατανομή τρωτότητας ανά περιφέρεια και τομέα που παρουσιάζεται στο 

κείμενο της ΕΣΠΚΑ (Πίνακας 2, Παράγραφος 3.2), ο τομέας της Υγείας στη Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη δυνατή τρωτότητα στη κλιματική αλλαγή (σε μία κλίμακα από το 1 έως το 13, λαμβάνει τη τιμή 

13) (ΕΣΚΠΑ, 2016). 

Τέλος, καθώς στη Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζεται γεωγραφική διαφοροποίηση σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και του πληθυσμού που πιθανόν επηρρεάζουν τις επιδράσεις τις 

κλιματικής αλλαγής στην υγεία, έχει ενδιαφέρον για την πολιτική προσαρμογής και μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής η αποτίμηση των επιδράσεων και σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα.  

 

 

 

 

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

28 

1.3 Πλαίσιο Πολιτικής Τομέα 

Η αντιμετώπιση ενός διεθνούς προβλήματος, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, απαιτεί διεθνή παρέμβαση. Το 

2008 στη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Υγεία, οι 193 χώρες-μέλη ομόφωνα υποστήριξαν τη λήψη μέτρων 

πρόληψης για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία (ΕΜΕΚΑ, 2011). Στην 

Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί πολλές δράσεις για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της 

κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή 

περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο Παραδοτέο 2 του ΠεΣΠΚΑ (2019). 

Σε ότι αφορά στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, ήδη από 

το 1995, έχει θεσπιστεί ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας (Νόμος 3013/2002), με σκοπό την « προστασία 

της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που 

προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, ο οποίος αποτελεί το 

βασικό νομοθέτημα της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΠΑ, 2016). 

Το Υπουργείο Υγείας εκδίδει εγκυκλίους με οδηγίες για μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που 

πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (για παράδειγμα πλημμυρών ή δασικών 

πυρκαγιών). Επιπλέον εκδίδονται οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη μείωση των 

επιδράσεων από τους καύσωνες και την υψηλή θερμοκρασία, ενώ οδηγίες και κανονισμοί ορίζονται και για 

την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης αυξημένης εκδήλωσης νόσων, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας 

αυξάνει την εμφάνιση και τη διάδοση λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και οξέων περιστατικών θερμοπληξίας. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 

υποστηρίζει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των άνετων συνθηκών στα δημόσια κτίρια, 

όπως τα νοσοκομεία (Climate ADAPT Greece, 2020). 

Πέραν όμως των εγκυκλίων και των οδηγιών που εκδίδονται από το αρμόδιο υπουργείο, η προσαρμογή στη 

κλιματική αλλαγή απαιτεί τη συντονισμένη δράση και συνεργασία με φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αυτοπροστασία 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ύπαρξη κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό κατά τις ημέρες με 

υψηλές θερμοκρασίας ή των θερμαινόμενων χώρων κατά τις κρύες ημέρες στη Περιφέρεια Αττικής, αλλά και 

σε άλλες περιφέρειες της χώρας (ΕΣΚΠΑ, 2016) 

Ο Δήμος Αθηναίων ανέπτυξε το “Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την Αθήνα” ως μία 

πρωτοβουλία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δράσεις και τα μέτρα στα πλαίσια του σχεδιασμού 

αυτού αναπτύχθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες εκ των οποίων ο ένας αφορά τη προστασία της δημόσιας 

Υγείας. Σχετικά με τη δημόσια Υγεία οι δράσεις αφορούν την ύπαρξη «δροσερών σημείων» στο Δήμο, τη 

διάθεση πόσιμου νερού σε δημόσιους χώρους, τη προστασία ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και 

την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Περισσότερες 

λεπτομέρειες δίνονται στο Παραδοτέο 2 του ΠεΣΠΚΑ (2019). 
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1.4 Δομή της παρούσας Έκθεσης για τον Τομέα της Υγείας 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη μεθοδολογική προσέγγιση και τα αποτελέσματα για την αποτίμηση των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.  

Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 

επιδράσεων, των συνεπειών και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και οι δείκτες κινδύνου. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

ανάλυση. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι ποσοτικές εκτιμήσεις των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι επιδράσεις των κοινωνικοοικονομικών μεταβολών στις εκτιμώμενες 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη υγεία. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες οικονομικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα 

της Υγείας.  

Στο Κεφάλαιο 8 αναφέρεται η ικανότητα προσαρμογής του τομέα. 

Στο Κεφάλαιο 9 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης. 
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2 Μεθοδολογία 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται κατ’αρχήν εν συντομία η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου συνολικά.  

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Παραδοτέο 1 του ΠεΣΠΚΑ. Επίσης παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για την Έκθεση του Τομέα «Υγεία».   

2.1 Εισαγωγή: Πλαίσιο Αποτίμησης Κινδύνου Κλιματικής Αλλαγής  

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιδράσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης, αλλά και στο πλαίσιο σεναρίων συγκεκριμένων δράσεων. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, 

για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις 

χρήσεις γης κλπ 

• Πώς οι επιδράσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιδράσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις διάφορες 

απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Οι τομείς του ΠεΣΠΚΑ που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθοι: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 
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7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές, 

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιδράσεων, των συνεπειών και των 
κινδύνων 

Το ΠεΣΠΚΑ για κάθε Κλάδο θα διεξαχθεί σε 12 στάδια, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-1. Τα βήματα 

περιγράφονται παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την αντίστοιχη έκθεση 

για την κλιματική αλλαγή άλλων χωρών και ειδικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου.   

 

Σχήμα 2-1 Βήματα της έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 

Για την αξιολόγηση πρέπει να γίνει: 

• Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός επιδράσεων 
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Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιδράσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιδράσεων για κάθε τομέα (Κατάλογος 1ου επιπέδου), ο οποίος περιλαμβάνει και 

διατομεακές και έμμεσες συνέπειες.  

• Προσδιορισμός κύριων κινδύνων 

 

Από την αξιολόγηση της Καταλόγου 1ου επιπέδου κάθε τομέα θα προκύψει ένας δεύτερος κατάλογος που θα 

περιλαμβάνει τις σχέσεις εκείνες οι οποίες θα μελετηθούν λεπτομερώς από κάθε τομέα στα πλαίσια του 

ΠεΣΠΚΑ (Καταλόγου 2ου επιπέδου). Η επιλογή των επιδράσεων της Καταλόγου 2ου επιπέδου θα γίνει με βάση 

το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό μέγεθος των συνεπειών καθώς και την επείγουσα σημασία της 

λήψης μέτρων.  

 

• Εκτίμηση υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικές μεταβολές 

 

Η αποτίμηση του κινδύνου θα γίνει χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης που 

θα συνδέουν τις κλιματικές αλλαγές με συγκεκριμένες εκβάσεις, βασισμένες σε ιστορικά δεδομένα ή 

υπάρχοντα μοντέλα. Οι κλιματικές προβλέψεις θα εφαρμοστούν για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων 

και κοινωνικοοικονομικές προβολές θα ληφθούν υπόψη για την κατανόηση των επιδράσεων που θα 

αποφέρει ο συνδυασμός των κλιματικών και των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. 

 

• Εκτίμηση ευπάθειας 

 

Η εκτίμηση της ευπάθειας περιλαμβάνει: 1) την ανασκόπηση κυβερνητικών πολιτικών για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή ανά τομέα, 2) την εκτίμηση της κοινωνικής ευπάθειας έναντι των κινδύνων της 

κλιματικής αλλαγής και 3) την ικανότητα προσαρμογής κάθε τομέα. 

 

• Έκθεση των κινδύνων για ενημέρωση 

 

Τα αποτελέσματα κάθε τομέα θα παρουσιαστούν στα αντίστοιχα παραδοτέα. Το συγκεκριμένο παραδοτέο 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα σχετικά με την εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην Υγεία.  

 

2.3 Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 

2.3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση του Καταλόγου 1ου επιπέδου (Βήμα 1ο) 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

Υγεία αποτελεί η δημιουργία ενός καταλόγου επιδράσεων (Κατάλογος 1ου επιπέδου). Ο κατάλογος αυτός 

καλύπτει τις πιθανές επιδράσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με βάση τα 

υπάρχοντα στοιχεία και αξιολογεί τα ευρήματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη συζήτηση με 

τους κοινωνικούς εταίρους και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων.  

Ως σημείο εκκίνησης χρησιμοποιήθηκε ο Κατάλογος 1ου επιπέδου των επιδράσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο κατάλογος τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία αλλά και τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, η οποία τοπογραφικά υπάγεται στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά 

και χαρακτηριστικά της υγείας του πληθυσμού.  

2.3.2 Διατομεακές και έμμεσες επιδράσεις (Βήμα 2ο) 

Ο Κατάλογος 1ου επιπέδου αποτελείται από επιδράσεις οι οποίες πιθανώς να είναι κοινές για κάποιους από 

αυτούς (διατομεακές επιδράσεις). Στα πλαίσια του ΠεΣΠΚΑ θα παρουσιαστούν διατομεακοί πίνακες 

επιδράσεων και συνεπειών. Άλλωστε, όπως αναγνωρίζεται και στο ΕΣΠΚΑ, η διεργασία της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή απαιτεί μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονικού χαρακτήρα προσέγγιση με διατομεακά 

μέτρα, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται από διάφορους φορείς εθνικής και περιφερειακής 

εμβέλειας. Στην Έκθεση του παρόντος Τομέα  επισημαίνονται οι διατομεακές επιδράσεις, αλλά περαιτέρω 

επεξεργασία τους θα αποτελέσει διατομεακό αντικείμενο.  

2.4 Εκτίμηση της ευπάθειας 

2.4.1 Ανασκόπηση Πολιτικών (Βήμα 3ο) 

Η κυβερνητική πολιτική για την  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Στο Παραδοτέο 2 του ΠεΣΠΚΑ μελετήθηκε η νομοθεσία, οι πολιτικές και η χαρτογράφηση των 

αρχών που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα. Όσο αφορά τον τομέα 

της Υγείας, στο Παραδοτέο 2 αναφέρονται τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) (Οδηγία 

2007/60/ΕΚ) και το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την Αθήνα.   

2.4.2 Κοινωνική ευπάθεια (Βήμα 4ο) 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 

Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (π.χ. πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Βεβαίως όσον αφορά τις επιδράσεις ορισμένων απόψεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, υπάρχουν και 

άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ευπάθεια όπως είναι κυρίως η ηλικία και η ύπαρξη 

χρόνιου νοσήματος και τα οποία λαμβάνονται υπόψη. 

2.4.3 Ικανότητα προσαρμογής (Βήμα 5ο) 
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Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιδράσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων έκθεσης- απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων 

στους τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Ως «διαρθρωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι απαλλαγμένο 

από διαρθρωτικά εμπόδια έναντι αλλαγών, τα οποία καθιστούν δύσκολη την εκπόνηση και εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών προσαρμογής για την προετοιμασία για μελλοντικές επιπτώσεις». 

Ως «οργανωτική ικανότητα προσαρμογής» ορίζεται ο «βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί η ανθρώπινη 

ικανότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές 

προσαρμογής». 

Η προσαρμοστική ικανότητα είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των ειδών, που χαρακτηρίζεται από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις γενετικές τους ιδιότητες και την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη 

οικολογική κοινότητα. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στα οικοσυστήματα να αντιμετωπίσουν, να τροποποιήσουν 

και να αποφύγουν τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχοντας ταυτόχρονα το ίδιο εύρος 

λειτουργιών του οικοσυστήματος. Αυτή η εγγενής ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές πρέπει επίσης να 

αναγνωριστεί ως βασικό στοιχείο της ανθεκτικότητας. 

2.5 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.5.1 Επιλογή των επιδράσεων Καταλόγου 2ου Επιπέδου (Βήμα 6ο) 

Ο κατάλογος των επιδράσεων (Κατάλογος 1ου επιπέδου) που προέκυψε από το Βήμα 2 αποτέλεσε τη βάση 

για την επιλογή των επιδράσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας (Κατάλογος 2ου επιπέδου). Παρόμοιες ή 

αλληλεπικαλυπτόμενες επιδράσεις ομαδοποιήθηκαν, όπου ήταν δυνατόν. 

Οι επιδράσεις του Καταλόγου 2ου επιπέδου επιλέχθηκαν με αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των επιδράσεων. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίδρασης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου και βαθμολογούνται με χαρακτηρισμό κατάταξης «υψηλή», «μεσαία» 

και «χαμηλή». Οι επιδράσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες επιλέχθηκαν για τον Κατάλογο 2ου επιπέδου. Η 

βαθμολόγηση για κάθε επίδραση ή δέσμη επιδράσεων πραγματοποιήθηκε με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο κατάλογος επιδράσεων 2ου επιπέδου δεν βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η 

διαδικασία βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίδρασης. 
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2.5.2 Προσδιορισμός των δεικτών κινδύνου (Βήμα 7ο) 

Για τις επιδράσεις του Καταλόγου 2ου Επιπέδου, προσδιορίστηκαν δείκτες οι οποίοι παρέχουν ένα μέτρο των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές 

επιπτώσεις. Οι δείκτες αυτοί επιλέχθηκαν ώστε να παραχθούν πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες των επιδράσεων τις κλιματικής αλλαγής. Ειδικά για τον Τομέα της 

Υγείας, έγινε ποσοτική αποτίμηση των επιδράσεων στην υγεία εκείνων των επιδράσεων που είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά ώστε να υπάρχουν δείκτες έκθεσης-απόκρισης που να επιτρέπουν ποσοτική 

αποτίμηση. Για τις άλλες επιδράσεις του Καταλόγου 2, έγινε ποιοτική αξιολόγηση και επισημάνθηκαν τα κενά 

στη βιβλιογραφία και στην υπάρχουσα γνώση.  

2.6 Εκτίμηση τρέχοντος και μελλοντικού κινδύνου 

2.6.1 Τρέχων κίνδυνος 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων αποτελεί την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συλλογή των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών 

σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους.  

2.6.1.1 Συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης (Βήμα 8ο) 

Σ’ αυτό το πλαίσιο έγινε επιλογή των συναρτήσεων έκθεσης – απόκρισης από μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες 

ή Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών. Όταν αναφέρεται ο όρος «έκθεση» εννοείται μια έκθεση ή ένας κίνδυνος  

σχετικός με την κλιματική αλλαγή όπως είναι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία, ή η μέση ημερήσια έκθεση 

σε έναν ρύπο. Όταν αναφέρεται η «απόκριση» εννοείται ένας δείκτης υγείας π.χ. ο αριθμός των θανάτων ή 

των εισαγωγών στα Νοσοκομεία. Το βήμα 8 επομένως καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος 

συνδέεται με μία ή περισσότερες εκβάσεις υγείας. Η αναλυτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων συναρτήσεων στους υπολογισμούς της παρούσας Έκθεσης αναλύεται στο 

Κεφάλαιο 4.  

2.6.2 Μελλοντικός Κίνδυνος 

Στη συνέχεια (εδάφια 2.6.2.1 και 2.6.2.2) περιγράφονται τα βήματα για την εκτίμηση του μελλοντικού 

κινδύνου. 

2.6.2.1 Συνάρτήσεις έκθεσης-απόκρισης (Βήμα 8ο) 

Όσον αφορά τις μελλοντικές περιόδους για τις οποίες ενδιαφερόμαστε να εκτιμήσουμε τις επιδράσεις της 

κλιματικής αλλαγής στην υγεία, δεν υπάρχουν ασφαλώς μετρήσεις των εκθέσεων ή των δεικτών υγείας. Άρα 

χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα για τις εκθέσεις που υπολογίστηκαν με τη χρήση μοντέλων στο πλαίσιο άλλων 

παραδοτέων του ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α. Είναι βεβαίως πιθανό κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες που θα 

διαμορφωθούν στο μέλλον να μην ισχύουν ταυτόσημες συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης, αλλά δεν 

γνωρίζουμε σήμερα αυτές τις πιθανές μεταβολές που αφορούν το μέλλον. Πραγματοποιήσαμε τους 

υπολογισμούς κάτω από την κύρια υπόθεση ότι οι συναρτήσεις εκθεσης απόκρισης θα παραμείνουν ίδιες, 

αλλά όπου ήταν δυνατόν, πραγματοποιήσαμε υπολογισμούς με κάποια εναλλακτικά σενάρια για την 

προσαρμογή του πληθυσμού στις νέες κλιματολογικές συνθήκες και τις συνακόλουθες αλλαγές στις 

επιδράσεις. Επίσης υπολογίστηκαν όλες οι επιδράσεις κάτω από την υπόθεση ότι ο πληθυσμός της Αττικής 
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θα παραμείνει σταθερός, αλλά επιπλέον στο Κεφ 6 έγιναν αντίστοιχοι υπολογισμοί και με εναλλακτικά 

σενάρια για την εξέλιξη του πληθυσμού (βήμα 10).  

2.6.2.2 Εκτίμηση αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής (Βήμα 9ο) 

Οι συναρτήσεις έκθεσης- απόκρισης χρησιμοποιήθηκαν  για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Οι κλιματικές προβλέψεις 

αφορούν 2 διαφορετικά σενάρια εκπομπών, RCP4.5 και RCP8.5.  

Το RCP4.5 αναπτύχθηκε από την ομάδα GCAM του ινστιτούτου Pacific Northwest National Laboratory’s Joint 

Global Change Research Institute (JGCRI) των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα σενάριο 

σταθεροποίησης κατά το οποίο το ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας σταθεροποιείται μετά το 2100, 

χωρίς να υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο στόχο (Clarke et al., 2007). Το συγκεκριμένο σενάριο λαμβάνει 

υπόψιν του ότι θα υλοποιηθούν προγράμματα αναδάσωσης και ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Επιπλέον οι εκπομπές μεθανίου αναμένονται να είναι σταθερές, ενώ οι εκπομπές 

CO2 επιτρέπεται να αυξηθούν με αργούς ρυθμούς έως το 2040 και να αρχίσουν να μειώνονται από τότε και 

μετά. Το RCP4.5 αντιπροσωπεύει γενική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση ορυκτών 

καυσίμων, ενώ υποθέτει αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας 

(Thomson et al., 2011). 

Το RCP8.5 αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο MESSAGE και το IIASA Integrated Assessment 

Framework του International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) στην Αυστρία. Το σενάριο αυτό 

χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα 

συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (Riahi et al., 2007). Αναπαριστά μία μελλοντική κατάσταση κατά 

την οποία δεν θα υλοποιηθούν πολιτικές μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και οι εκπομπές μεθανίου 

και N2O θα αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Θα αυξηθεί η χρήση γης λόγω του 

αυξανόμενου πληθυσμού καθώς και η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας και για τη 

μετακίνηση (Riahi et al., 2011). 

Τα σενάρια αυτά αφορούν 2 μελλοντικές χρονικές περιόδους 20 ετών (2031-2050 και 2081-2100). Ως 

περίοδος αναφοράς για τη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε το διάστημα 1991-2005. Τα σενάρια εκπομπών που 

χρησιμοποιήθηκαν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Παραδοτέου 5 του ΠεΣΠΚΑ. Οι τιμές για τις εκθέσεις 

που χρησιμοποιήσαμε στην Έκθεση της Υγείας δόθηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Υπεύθυνοι 

Χ. Γιαννακόπουλος για τις τιμές θερμοκρασίας και Ε. Γερασόπουλος για τις τιμές της ρύπανσης) ενώ για 

ορισμένα έτη (συγκεκριμένα τα: 1995, 2046 και 2096) μας δόθηκαν δεδομένα θερμοκρασίας ανά Δήμο από 

το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ (επιστημονική υπέυθυνη Μ. Τόμπρου-Τζέλλα). 

2.6.2.3 Κοινωνικό – οικονομικές αλλαγές (Βήμα 10ο) 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι επιδράσεις κατά την αξιολόγηση των κινδύνων σχετικά με τη Κλιματική Αλλαγή, 

επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο απαραίτητα από τη κλιματική 

αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον αναπτύσσεται επηρεάζει τους 

συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις που 

επηρεάζουν τις υπολογιζόμενες επιδράσεις και μπορεί να προκαλέσει αρκετά μεγαλύτερες μεταβολές από 

αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του πληθυσμού. Για την αποτίμηση 

των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου, εκτός από τις κλιματικές προβλέψεις, 

λήφθηκαν υπόψη και προβολές πληθυσμού με βάση σενάρια κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής, έτσι όπως 
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προτάθηκαν από το Παραδοτέο 3, έτσι ώστε να προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από 

το Βήμα 9. Συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής  είναι τα 

εξής:  

1. Χαμηλό σενάριο (Βασικό σενάριο EUROSTAT): Οι υποκείμενες υποθέσεις περιλαμβάνουν:  

• ανάκτηση ποσοστού γονιμότητας στις περισσότερες χώρες (με την υπόθεση της μερικής σύγκλισης 

των ποσοστών γονιμότητας κάθε χώρας, η οποία επί της ουσίας επιφέρει αύξηση των ποσοστών στην 

πλειοψηφία των χωρών),  

• μείωση των ποσοστών θνησιμότητας που οδηγούν σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη 

γέννηση, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες,  

• ένα πρότυπο για την καθαρή μετανάστευση (δηλαδή του αριθμού των εισερχομένων 

μεταναστών στη χώρα μείον τον αριθμό των εξερχόμενων από τη χώρα μεταναστών), με όλες τις 

χώρες να έχουν θετική καθαρή μετανάστευση μετά το 2030 

2. Μεσαίο σενάριο (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας /Αττικής (ΡΣΑ)  χωρίς μετανάστευση): Οι υποκείμενες 

υποθέσεις περιλαμβάνουν:  

• οι δείκτες ολικής γονιμότητας των πληθυσμών των δήμων και κοινοτήτων θα παραμείνουν μέχρι το 

τέλος της προβολικής περιόδου (2021)1 στα επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί κατά την περίοδο 2001-

2008. 

• η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση δεν θα αυξηθεί περισσότερο από μισό έτος μέχρι το τέλος της 

προβολικής προόδου (2021) 

• με μηδενικό ισοζύγιο διεθνούς μετανάστευσης 

3. Υψηλό σενάριο (ΡΣΑ με μετανάστευση): Οι υποκείμενες υποθέσεις περιλαμβάνουν:   

• οι δείκτες ολικής γονιμότητας των πληθυσμών των δήμων και κοινοτήτων θα παραμείνουν μέχρι το 

τέλος της προβολικής περιόδου (2021) στα επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί κατά την περίοδο 2001-

2008 

• η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση δεν θα αυξηθεί περισσότερο από μισό έτος μέχρι το τέλος της 

προβολικής προόδου (2021) 

• με νέους διεθνείς μετανάστες (μεσο-μακροπρόθεσμα το 59% των διεθνών μεταναστών (εισροών) 

παραμένει στον Δήμο ή Κοινότητα που εγκαταστάθηκαν όταν εισήλθαν στη χώρα και ότι το υπόλοιπο 

41% μετακινείται κάπου αλλού στο εσωτερικό). 

2.6.2.4 Οικονομικές Επιπτώσεις (Βήμα 11ο) 

Για την αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή έγινε επιπλέον μια προσπάθεια 

χρηματικής αποτίμησης προκειμένου να γίνει μια αρχική σύγκριση της σχετικής σημασίας των διάφορων 

κινδύνων, μεταξύ αλλά και εντός των τομέων. Εφόσον τα χρήματα αποτελούν δείκτη με τον οποίον οι 

άνθρωποι είναι οικείοι, αυτό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε το πιθανό εύρος των κινδύνων 

σχετιζόμενων με τη κλιματική αλλαγή να κοινοποιηθεί αλλά και να ευαισθητοποιήσει τη κοινή γνώμη. Όπου 

είναι δυνατό, έγινε μια προσπάθεια με σκοπό να εκφραστεί το μέγεθος συγκεκριμένων κινδύνων με 

νομισματικούς όρους (ετήσιο κόστος). Σκοπός είναι να εκφραστούν οι διάφοροι κίνδυνοι όσον αφορά την 

επίδρασή τους στην ανθρώπινη ευημερία, όπως μετριέται από τις προτιμήσεις των ατόμων στο πληθυσμό 

 

1 Καθώς το ΡΣΑ περιλαμβάνει προβολές πληθυσμού ως το 2021, οι προβολές για το 2050 και το 2100 έχουν υπολογιστεί 

λαμβάνοντας υπόψη το Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του ΡΣΑ. 
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που έχει πληγεί. Όσον αφορά το κόστος των επιδράσεων στην υγεία (Κεφ 7), αξιολογήθηκε το κόστος ενός 

έτους ζωής και η αξία της στατιστικής ζωής, όπως υπολογίζεται από οικονομολόγους της υγείας (Watkiss et 

al 2009). Οι συγκεκριμένες μέθοδοι δεν μετρούν την αξία μιας ζωής ή ενός έτους ζωής καθεαυτά αλλά 

ακολουθούν μεθόδους όπως η αποτίμηση της «θέλησης πληρωμής» ή της «θέλησης αποδοχής» (Amann 

2017). Πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις διαδικασίες υπολογισμού παρέχονται στο Κεφ 7.  

2.6.3 Υπολογισμός επιδράσεων 

2.6.4 Παράθεση αποτελεσμάτων (Βήμα 12ο) 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής  αλλαγής στην 

περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση, όσο αφορά τον τομέα της Υγείας. Παρουσιάζονται οι επιδράσεις 

που υπολογίστηκαν με βάση τις συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης που επιλέχθηκαν στο βήμα 7. Για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για το μέγεθος και την έκθεση του πληθυσμού κατά την περιοδο 

αναφοράς και για τις 2 μελλοντικές περιόδους και τη συχνότητα των εκβάσεων υγείας που αποτιμώνται.  

Για την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής υπολογίσαμε για κάθε δείκτη κινδύνου τον 

μέσο ετήσιο αριθμό των αποδοτέων περιστατικών (θανάτων ή εισαγωγών) ως εξής: 

Α=
eβ∗δ−1

eβ∗δ *n*d 

Όπου Α= αποδοτέος αριθμός περιστατικών 

β= ο λογάριθμος του σχετικού κινδύνου για κάθε μία σχέση έκθεσης-απόκρισης 

           δ= η διαφορά του δείκτη θερμοκρασίας (ή ρύπανσης) από το αντίστοιχο κατώφλι ή όριο όπως εξηγείται 

στο Κεφ 5 κατά περίπτωση 

n= ο μέσος ημερήσιος αριθμός περιστατικών  

d= ο αριθμός ημερών για τις οποίες ο δείκτης θερμοκρασίας (ή ρύπανσης) ξεπερνά το αντίστοιχο κατώφλι ή 

όριο 

Ο υπολογισμός του αποδοτέου αριθμού περιστατικών έγινε συνολικά για την Περιφέρεια Αττικής για την 

περίοδο αναφοράς και τις 2 μελλοντικές περιόδους που προαναφέρθηκαν και ανά Δήμο και Περιφερειακή 

Ενότητα για τα έτη 1995, 2046 και 2096. Για λόγους συγκρισιμότητας, ο υπολογισμός των αποδοτέων 

περιστατικών υπολογίστηκε και ανά 100.000 κατοίκους.  

2.7 Επίπεδα Εμπιστοσύνης 

Κάθε μια επίδραση χαρακτηρίζεται από το αντίστοιχο επίπεδο εμπιστοσύνης. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης 

ορίζονται ως εξής:  

Υψηλό: Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, έχει εξετασθεί από ειδικούς και  έχει 

κριθεί ως αποδεκτή 

Μεσαίο: Εκτίμηση δυνητικών επιδράσεων ή συνεπειών, βασισμένων σε κάποια θεωρητική βάση, με τη χρήση 

αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία από ειδικούς 
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Χαμηλό: Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. μη απολύτως έγκυρα 

στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης  
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3 Επιδράσεις και δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιδράσεων – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

τομέα της Υγείας αποτελεί η δημιουργία του Κατάλογου επιδράσεων 1ου επιπέδου. Ο κατάλογος αυτός 

καλύπτει τις πιθανές επιδράσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής με βάση 

τις σχετικές δημοσιεύσεις και τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της 

βιβλιογραφίας και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και διατομεακές και 

έμμεσες συνέπειες.  

Με σκοπό τη διαμόρφωση του Καταλόγου 1ου επιπέδου χρησιμοποιήθηκε ο αντίστοιχος κατάλογος των 

επιδράσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο με βάση την πρόσφατη 

βιβλιογραφία αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας.  

Ειδικότερα, το κλίμα της Περιφέρειας, είναι εύκρατο και εντάσσεται κλιματολογικά στον μεσογειακό τύπο 

κλίματος. Βροχές σημειώνονται κυρίως από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο αλλά συνολικά ολόκληρο τον 

χρόνο τα ύψη βροχής είναι πολύ χαμηλά και δεν ξεπερνούν τα 400-450mm. Περισσότερες βροχές 

σημειώνονται στα ανατολικά και στα βόρεια διαμερίσματα του νομού. Χιονοπτώσεις σημειώνονται κάθε 

σχεδόν χρόνο στα γύρω ορεινά της Αττικής, πιο σπάνια στα βόρεια προάστια των Αθηνών και ακόμα πιο 

σπάνια στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια τα χιόνια έχουν κάνει μερικές φορές αισθητή την 

παρουσία τους στην πόλη (2002-2004-2006-2008). Η θερμοκρασία ακόμα και τους χειμερινούς μήνες 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα με την μέση τιμή του Ιανουαρίου να είναι περί τους 9.2οC. Τους καλοκαιρινούς 

μήνες οι θερμοκρασίες φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και για λίγες ημέρες εμφανίζεται καύσωνας με 

θερμοκρασίες που ξεπερνούν ακόμα και τους 40οC. Στο λεκανοπέδιο και στις πυκνοδομημένες περιοχές 

επικρατούν συνθήκες που επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη θερμό φυσικό κλίμα της Αττικής (Παραδοτέο 5). 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, προστέθηκαν στον Κατάλογο 1ου επιπέδου του Ηνωμένου Βασιλείου 

επιδράσεις σχετικές με την αύξηση των ακραίων φαινομένων (καύσωνες) και τις ξηρασίες σε συνδυασμό με 

τις αλλαγές στην υετική συμπεριφορά. Η αύξηση των επεισοδίων καύσωνα θα επιτείνει τις ανάγκες για χρήση 

κλιματιστικών και κατά συνέπεια τις ενεργειακές ανάγκες, με πιθανό αποτέλεσμα τα αυξημένα επίπεδα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη θερινή περίοδο. Οι ξηρασίες και η αυξημένη θερμοκρασία μπορούν να 

επιφέρουν ζημίες στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη χαμηλή ποιότητα των 

τροφίμων. Επιπλέον, πιθανή είναι και η αύξηση δασικών πυρκαγιών, η αύξηση των ημερών με μεταφορά 

σκόνης από τη Σαχάρα αλλά και η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Τα παραπάνω έχουν επιδράσεις 

στην υγεία του πληθυσμού είτε μέσω της αύξησης των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων είτε με την 

περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και ποιοτικά τρόφιμα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές 

συνθήκες την περιοχής, προσθέσαμε την αύξηση της θερμοκρασίας του χειμώνα, ως πιθανή ωφέλεια της 

κλιματικής αλλαγής, δεδομένης της αυξημένης θνησιμότητας που υπάρχει κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω 

των χαμηλών θερμοκρασιών.  

3.2 Κατάλογος  Ανάλυσης 1ου Επιπέδου 

Ο Κατάλογος 1ου επιπέδου παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 και αποτελείται από συνολικά 45 

επιδράσεις οι οποίες ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω συγκεντρωτικές κατηγορίες αξιολογώντας την 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής (climate change impact) και τις συνέπειες της (consequences): 
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• Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την θερινή περίοδο 

• Θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας (και επεισόδια καύσωνα) 

• Νοσηρότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας  

• Ατυχήματα λόγω πλημμυρών 

• Θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

• Νοσηρότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

• Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

• Γύρη/ αλλεργιογόνα 

• Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία 

• Ψυχική υγεία 

• Κοινωνική διαταραχή 

• Ποιότητα υδάτων 

• Νόσοι που μεταδίδονται με το φαγητό 

• Ανάπτυξη μυκήτων σε κτίρια 

• Έκθεση σε παρασιτοκτόνα 

• Αυξημένος φόρτος συστήματος Υγείας 

• Υποδομές του συστήματος Υγείας 

• Αποτελεσματικότητα ιατρο-φαρμακευτικού υλικού 

• Νόσοι που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών 

• Τροχαία ατυχήματα 

• Ποιότητα τροφίμων 

• Μολυσματικές ασθένειες 

• Υπαίθριες δραστηριότητες 

3.3 Επιλογή Καταλόγου Ανάλυσης 2ου Επιπέδου 

Αναλυτικά οι προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των κριτηρίων για την επιλογή 

του Καταλόγου 2ου επιπέδου από αυτόν του Καταλόγου 1ου επιπέδου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.  

Από τις συγκεντρωτικές κατηγορίες του Καταλόγου 1, όσες είχαν βαθμολογία πάνω από 30 αποτελούν τον 

Κατάλογο 2ου επιπέδου (Πίνακας Π2-5). Ο κατάλογος αυτός αποτελείται από επιδράσεις οι οποίες θα 

εκτιμηθούν στο πλαίσιο του ΠεΣΠΚΑ και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες που εμφανίζονται παρακάτω με 

βάση τη βαθμολογία σε φθίνουσα κατάταξη: 

• Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την θερινή περίοδο 

• Θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας (και επεισόδια καύσωνα) 

• Νοσηρότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας  

• Ατυχήματα λόγω πλημμυρών 

• Θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

• Νοσηρότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

• Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

• Γύρη/ αλλεργιογόνα 

• Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία 

• Ψυχική υγεία 

• Κοινωνική διαταραχή 

• Ποιότητα υδάτων 

• Νόσοι που μεταδίδονται με το φαγητό 
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3.4 Συναρτήσεις έκθεσης - απόκρισης για την αξιολόγηση των σημαντικών επιδράσεων – 

Ποσοτική Ανάλυση 

Οι επιδράσεις του Καταλόγου 2ου επιπέδου για τις οποίες υπάρχουν τεκμηριωμένες σχέσεις και διαθέσιμα 

δεδομένα αξιολογήθηκαν ποσοτικά (Κεφάλαιο 4). Για κάθε μία από αυτές τις επιδράσεις υπάρχουν οι 

αντίστοιχες συναρτήσεις έκθεσης- απόκρισης. Οι επιδράσεις αυτές καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες 

μέτρησης τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-1. 

Πίνακας 3-1 Επιδράσεις Καταλόγου 2ου επιπέδου και δείκτες κινδύνου 

Ομάδα επιδράσεων Δείκτες έκθεσης και έκβασης για τους οποίους 
υπάρχουν συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης 

Θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας  
(και επεισόδια καύσωνα) 

ΗΕ1a-Μέγιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα 
ΗΕ1b-Μέση θερμοκρασία και θνησιμότητα 
ΗE2-Επεισόδια καύσωνα και θνησιμότητα 

Θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή 
θερμοκρασία 

ΗΕ3-Ελάχιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα 

Νοσηρότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας ΗΕ4-Μέγιστη θερμοκρασία και εισαγωγές στα 
νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα 

Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης κατά τη θερινή περίοδο 

ΗΕ5a-Όζον και θνησιμότητα  
ΗΕ5b-Όζον και εισαγωγές στα νοσοκομεία με  

αναπνευστικά νοσήματα 

Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

ΗΕ6a- Σωματίδια PM2.5 και θνησιμότητα 
ΗΕ6b- Σωματίδια PM2.5 και εισαγωγές στα 

νοσοκομεία με καρδιαγγειακά και 
αναπνευστικά νοσήματα 

ΗΕ6c- Σωματίδια PM10 και θνησιμότητα 
ΗΕ6d- Σωματίδια PM10 και εισαγωγές στα 

νοσοκομεία με καρδιαγγειακά και 
αναπνευστικά νοσήματα 

3.5 Ποιοτική Ανάλυση λοιπών σημαντικών επιδράσεων 

• Ατυχήματα λόγω πλημμυρών 

 
Οι πλημμύρες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως. Τον 20ο 
αιώνα σχεδόν 7 εκατομμύρια θάνατοι αποδόθηκαν στις πλημμύρες. Στην Ευρώπη καταγράφηκε 
μικρό ποσοστό των πλημμυρών σε σχέση με το συνολικό αριθμό που καταγράφεται παγκοσμίως και 
οι συνέπειες στους ανθρώπους ήταν περιορισμένες (1% από τον συνολικό αριθμό θανάτων που 
αποδίδονται σε πλημμύρες είναι στην Ευρώπη). (Doocy et al., 2013). Στην Ελλάδα,  αναμένεται να 
αυξηθεί η συχνότητα των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων στο 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στο οποίο κατοικεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο αριθμός των θανάτων που 
οφείλονται σε πλημμύρες που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος κατά τον 21ο αιώνα θα 
σημειώσει σταδιακά αύξηση όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις (ΕΜΕΚΑ, 2011). 
Πρόσφατα, το Νοέμβριο του 2017, έγινε η πλημμύρα στη Μάνδρα Δυτικής Αττικής με τραγικό 
απολογισμό 24 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και άλλες υποδομές (Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών 2018). Όπως αναφέρθηκε στο κεφ 3, για να γίνει υπολογισμός της επίδρασης 
από πλημμύρες, πρέπει να υπάρχει εκτίμηση για την μελλοντική έκθεση του πληθυσμού και 
συνάρτηση έκθεσης-απόκρισης. Τα δεδομένα αυτά, δεν υπάρχουν ώστε να εκτιμηθεί ποσοτικά ο 
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μελλοντικός κίνδυνος στην ανθρώπινη υγεία από τις πλημμύρες στην Περιφέρεια στα πλαίσια του 
ΠεΣΠΚΑ. 

 

• Νοσηρότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

 

Η επίδραση του κρύου στη νοσηρότητα συνήθως συσχετίζεται με την επίδραση στον αριθμό των 

θανάτων, όπως υποδεικνύεται από τους βιολογικούς μηχανισμούς που περιγράφουν τις ασθένειες 

που σχετίζονται με το κρύο. Ωστόσο, η επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών σε εκβάσεις υγείας 

εκτός της θνησιμότητας είναι λιγότερο μελετημένη (Michelozzi et al., 2007). Οι λίγες μελέτες που 

υπάρχουν εστιάζουν σε εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακών αιτιών και τα 

αποτελέσματα δείχνουν σχέσεις με τη χαμηλή θερμοκρασία (Schwartz et al., 2004). Πρόσφατα 

ευρήματα δείχνουν βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του κρύου σε εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω 

εγκεφαλικού επεισοδίου έως και μία εβδομάδα μετά, ενώ ο κρύος καιρός έχει συσχετιστεί με την 

αύξηση της αναπνευστικής νοσηρότητας σε ηλικιωμένους στο Λονδίνο (Conlon et al., 2011).  

 

Στην Ελλάδα, και στη περιφέρεια Πρωτευούσης, οι Panagiotakos et al. (2004) βρήκαν στατιστικά 

σημαντική σχέση του κρύου με την επίπτωση της στεφανιαίας νόσου, ειδικά στους ηλικιωμένους και 

τις γυναίκες, ενώ τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για πέντε αγροτικές περιοχές (Καρδίτσα, Λαμία, 

Χαλκίδα, Καλαμάτα και Ζάκυνθος) με χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Misailidou et al., 

2006).  Από την άλλη, η μελέτη των Falagas et al., (2007) έδειξε ότι οι επισκέψεις κατ’ οίκον γιατρών 

ιδιωτικού οργανισμού για λοιμώξεις του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού αυξήθηκαν καθώς 

μειώθηκε η μέση θερμοκρασία στην περιοχή της Αττικής. 

 

Οι παραπάνω μελέτες διερευνούν εκβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα για ολόκληρο τον 

πληθυσμό (συχνότητα της έκβασης) και έτσι δεν είναι δυνατή η αποτίμηση της επίδρασης. Λόγω 

έλλειψης σχέσεων έκθεσης-απόκρισης της χαμηλής θερμοκρασίας με τη νοσηρότητα από πιο ευρείες 

κατηγορίες νόσων κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη περιοχή της Αττικής, δεν ήταν δυνατή η 

ποσοτική εκτίμηση του μελλοντικού κινδύνου στην ανθρώπινη υγεία στα πλαίσια του ΠεΣΠΚΑ. 

 

• Γύρη/ αλλεργιογόνα στο αέρα 

 
Η αλλεργίες στη γύρη αποτελούν ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, με την επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής σε αυτό να είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα. Η μελέτη των Lake et al. (2017) είναι η πρώτη 
μελέτη που ποσοτικοποιεί τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον επιπολασμό των αλλεργιών 
λόγω γύρης από το φυτό αμβροσία στην Ευρώπη, σε επίπεδο χωρών αλλά και επίπεδο NUTS2. 
Μάλιστα, επισημαίνει πως το πρόβλημα αυτό θα απασχολήσει στο μέλλον περιοχές στις οποίες 
σήμερα είναι σπάνιο.   
 
Οι σχέσεις έκθεσης-απόκρισης που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν από συστηματική ανασκόπηση, 
στην οποία συμπεριλήφθηκε μία μελέτη για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για την Αθήνα (Heinzerling 
et al., 2009). Ως περίοδος αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το διάστημα 1986- 2005. Εφαρμόστηκαν δύο 
μοντέλα για τις μεταβολές των τοπικών συνθηκών κλίματος και συγκεντρώσεων γύρης, δύο μοντέλα 
εκπομπών ρύπων (τα  RCP4.5 και RCP8.5) και 3 διαφορετικά σενάρια για την «εισβολή» του φυτού 
αμβροσία για τη μελλοντική περίοδο 2041-2060. Στην Ελλάδα, 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι 
αναμένεται να επηρεαστούν από τα αυξημένα επίπεδα γύρης την περίοδο 2041-2060, σε σχέση με 
τα 0,8 εκατομμύρια την περίοδο αναφοράς, για το βασικό σενάριο «εισβολής» του φυτού και το 
μεσαίο σενάριο (RCP4.5) εκπομπών. Αντίστοιχα, για το ακραίο σενάριο εκπομπών, ο αριθμός αυτός 
εκτιμάται 1,7 εκατομμύρια. Στην Αττική, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι ευαίσθητο στη γύρη 
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την περίοδο 2041- 2060 αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% περίπου σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. 
Ωστόσο στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλα αλλεργιογόνα φυτά (π.χ. ελιά, περδικάκι)  για τα οποία δεν 
υπάρχουν συναρτήσεις έκθεσης απόκρισης και δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς θα μετρηθούν οι 
εκβάσεις. Επομένως οι μελέτες δεν είναι επαρκείς για την ποσοτική απότίμηση του κινδύνου. 

 

• Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία 

 

Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία έχει σχετιστεί με διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος. 

Συγκεκριμένα, η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου είναι αυτή που αποτελεί τον κύριο εξωγενή 

παράγοντα ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος (Trakatelli et al. 2016). Η σχέση της έκθεσης στην 

ηλιακή ακτινοβολία με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, ενώ η σχέση 

με το μελάνωμα και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι πιο περίπλοκη (Armstrong & Kricker, 2001). 

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι δύσκολο να μετρηθεί και συνήθως χρησιμοποιούνται 

ερωτηματολόγια με ερωτήσεις σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες καθώς και με τα μέτρα 

προστασίας από τον ήλιο. Η μελέτη των Dessinioti et al. (2011) επισημαίνει πως άτομα που εκτίθενται 

στον ήλιο στο εργασιακό τους περιβάλλον για περισσότερο από πέντε έτη έχουν 3% περίπου 

αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Επίσης, αυξημένο κίνδυνο για 

εμφάνιση καρκίνου του δέρματος και συγκεκριμένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα ή ακτινική υπερκεράτωση,  έχουν όσοι εργάζονται σε εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με 

αυτούς που εργάζονται σε εσωτερικό χώρο, ενώ δεν βρέθηκε κάποια σχέση της έκθεσης στην ηλιακή 

ακτινοβολία και το μελάνωμα (Trakatelli et al. 2016). Οι αγρότες και οι οικοδόμοι, μάλιστα, είναι 

περισσότερο ευάλωτοι σε σχέση με άλλους εργαζόμενους σε εξωτερικό περιβάλλον (Trakatelli et al. 

2016). Ωστόσο οι περισσότεροι καρκίνοι του δέρματος που σχετίζονται με την έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία δεν καταγράφονται συστηματικά στη χώρα μας και δεν είναι θανατηφόροι ώστε να 

αποτιμώνται με την αντίστοιχη θνησιμότητα οπότε δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σ’ αυτή τη φάση 

για την ποσιοτική τους εκτίμηση. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα 

μας σε σχέση με τη Κλιματική αλλαγή και είναι σημαντικό να υπάρξουν στο μέλλον περισσότερες 

σχετικές μελέτες.  

 

• Ψυχική υγεία 

 

Προκαλώντας ή συνεισφέροντας στην εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, η κλιματική αλλαγή 

μπορεί να προκαλέσει γεωγραφικό εκτοπισμό πληθυσμών, καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία, 

απώλεια αγαπημένων ατόμων και χρόνιο άγχος, επιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη 

ψυχική υγεία των ανθρώπων. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αντίκτυπο στους 

κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας, με τις πιο σοβαρές 

συνέπειες να αφορούν ομάδες οι οποίες ήταν ήδη περιορισμένες πριν από το ακραίο συμβάν (Portier 

et al., 2010).  

 

Οι επιδράσεις στη ψυχική υγεία είναι από τις πιο καταστροφικές όσον αφορά τον ανθρώπινο πόνο 

και μεταξύ των πιο δύσκολων για ποσοτικοποίηση και αντιμετώπιση. Η έρευνα για την παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά από γεγονότα καταστροφών έγινε πρόσφατα ένα θέμα 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Αν και ορισμένες ασθένειες ψυχικής υγείας και διαταραχές που 

αφορούν το άγχος έχουν συσχετιστεί με τη θερμοκρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, πολλά 

ερευνητικά κενά παραμένουν. Απαιτείται περισσότερη δουλειά για την κατανόηση των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων στην κατάσταση της ψυχικής υγείας, 
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για τον προσδιορισμό του τρόπου άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων και για την υπέρβαση των 

εμποδίων στη χρήση και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα 

(Portier et al., 2010). 

 

• Κοινωνική διαταραχή 

 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παράγοντα διαταραχής και αποδιοργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Τα 

τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πρωτοφανούς έντασης 

επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα φαινόμενα αυτά είναι δύκολο να 

προβλεφθούν, συμβαίνουν με πολύ ταχείς ρυθμούς και τις περισσότερες φορές είναι μη 

αναστρέψιμα, με άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία (Woodward, 2019).  

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες σχετίζεται με το άγχος, βίαιες 

συμπεριφορές και την αύξηση των αυτοκτονιών (Hames & Vardoulakis, 2012, Fountoulakis et al., 

2016). Μάλιστα, η επίδραση του κλίματος μπορεί να θεωρηθεί και μεγαλύτερη από αυτή της 

ανεργίας σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στη Θεσσαλονίκη τα έτη 2000-2012 (Fountoulakis et al., 

2016).  

 

Η κλιματική αλλαγή, επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, 

οικονομική κατάρρευση και άλλες κοινωνικές διαταραχές (Woodward, 2019). Άστεγοι και άλλες 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες είναι ενδεχομένως περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιδράσεις της 

κλιματικής αλλαγής κι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε παροχές υγείας. Προκύπτει, λοιπόν,  ζήτημα 

κοινωνικής ανισότητας.  

 

Παρόλο που τα παραπάνω προβλήματα είναι δυνητικά σημαντικά, δεν έχουν μελετηθεί 

συγκεκριμένα και ειδικά στη χώρα μας και έτσι δεν είναι δυνατόν να γίνουν ποσοτικές εκτιμήσεις.  

 

• Ποιότητα υδάτων 

 

Η αύξηση στη θερμοκρασία του νερού, η αύξηση στη συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων 

αλλά και οι διαφοροποιήσεις στα παράκτια οικοσυστήματα λόγω κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν 

να αυξήσουν τα περιστατικά μόλυνσης των υδάτων (μεσόγειων και παράκτιων) με επιβλαβή 

παθογόνα με αποτέλεσμα την αυξημένη έκθεση των ανθρώπων σε αυτά (Portier et al., 2010). 

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι όσοι διαβιούν ή εργάζονται κοντά σε υδάτινο περιβάλλον και όσοι 

χρησιμοποιούν το νερό για ψυχαγωγικούς λόγους (για παράδειγμα οι λουόμενοι). 

 

Τα έντονα υετικά φαινόμενα επιτρέπουν την εισαγωγή παθογόνων από τα λύματα στο υδροφόρο 

ορίζοντα και στο δίκτυο παροχής νερού, με αποτέλεσμα την αυξημένη μετάδοση σε ζώα και 

ανθρώπους. Οι Nichols et al. (2009) παρατήρησαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επεισοδίων έντονων 

βροχοπτώσεων και της έξαρσης νοσημάτων που μεταδίδονται με το πόσιμο νερό στην Αγγλία και 

στην Ουαλία. Αν και η χλωρίωση του πόσιμου νερού αποτελεί μία μέθοδο μετριασμού της μετάδοσης 

παθογόνων, έχει βρεθεί ότι κάποιοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν και αυτής της διαδικασίας (Hames 

& Vardoulakis, 2012). 

 

Επιπλέον, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα οδηγούν στην 

υπερχείλιση των αποχετευτικών συστημάτων με τα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς 
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επεξεργασία, καθιστώντας τη χρήση του νερού για ψυχαγωγικούς λόγους ένα ζήτημα δημόσιας 

υγείας. Η αύξηση στη θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αύξηση διαφόρων 

ειδών πλαγκτόν εκ των οποίων κάποια αποτελούν άμεση απειλή για την ανθρώπινη υγεία 

προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα. Η χρήση λοιπόν 

του νερού για ψυχαγωγικούς λόγους μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο για τη μετάδοση νόσων σε 

ανθρώπους που χρησιμοποιούν μεσόγεια και παράκτια νερά (Hames & Vardoulakis, 2012).  

 

Παρόλο που οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα είναι εν 

δυνάμει σημαντικές, δεδομένου ότι η αλλοίωση της ποιότητας των νερών των θαλασσών μπορεί να 

επηρεάσει άμεσα την υγεία των λουόμενων αλλά και έμμεσα τον τομέα του Τουρισμό, δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα και συναρτήσεις έκθεσης απόκρισης για την εκτίμηση τους. 

 

• Νόσοι που μεταδίδονται με το φαγητό 

 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να σχετίζεται με ελλείψεις σε βασικά τρόφιμα, υποσιτισμό και μόλυνση 

των τροφίμων (των αλιευμάτων από χημικές προσμίξεις, βιοτοξίνες και παθογόνα μικρόβια και των 

καλλιέργειών από φυτοφάρμακα). Σύμφωνα με τον ΠΟΥ το 2000 εκτιμήθηκαν πάνω από 77.000 

θάνατοι από υποσιτισμό και 47.000 θάνατοι από διάρροια (με πολλά περιστατικά να σχετίζονται με 

έκθεση σε μολυσμένο φαγητό) λόγω της κλιματικής αλλαγής (Campbell-Lendrum et al., 2007). Οι 

υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνδεθεί με αυξημένη επίπτωση γαστρεντερίτιδας από μολυσμένα 

τρόφιμα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βακτήριο που μολύνει τα οστρακοειδή είναι η βασικότερη 

αιτία που σχετίζεται με τη γαστρεντερίτιδα (Portier et al., 2010).  

 

Οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν επίσης το ποσοστό άλλων νόσων που μεταδίδονται με το 

φαγητό όπως η σαλμονέλα. Ένα πρόσφατο άρθρο που χρησιμοποίησε δεδομένα από την Αγγλία και 

την Ουαλία εξέτασε τη σχέση της θερμοκρασίας με τα εβδομαδιαία ποσοστά εμφάνισης πολλών 

νόσων που μεταδίδονται με το φαγητό, μεταξύ των οποίων η διατροφική δηλητηρίαση και η μόλυνση 

από σαλμονέλα. Η μελέτη έδειξε μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ αυτών των ασθενειών με τη 

θερμοκρασία της ίδιας ημέρας αλλά και με τη θερμοκρασία των προηγούμενων 2 με 5 εβδομάδων 

(Lake et akl., 2009).  

 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις νόσους που μεταδίδονται με το 

φαγητό, ενώ δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες συναρτήσεις έκθεσης απόκρισης ώστε να εκτιμηθεί η 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις νόσους αυτές.   

3.6 Διατομεακές και έμμεσες επιδράσεις 

Αρκετές επιδράσεις του Καταλόγου 1ου επιπέδου είναι διατομεακές, συσχετίζονται δηλαδή και με άλλους 
τομείς εκτός από τον τομέα της Υγείας. Συγκεκριμένα, διατομεακές σχέσεις εντοπίστηκαν με: 

          τον τομέα της Γεωργίας- Κτηνοτροφίας, καθώς πιθανές ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα 

μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες ή και μειωμένη παραγωγικότητα των ζώων. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί και την αναπαραγωγή διάφορων παρασίτων και επομένως τη 
συχνότερη χρήση παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων κ.λπ., με άμεσες και έμμεσες συνέπειες τόσο στη 
ποιότητα των καλλιεργειών όσο και στην υγεία του ανθρώπου, 
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          τον τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δεμένου ότι αλλαγές στον 

υετό και τη θερμοκρασία πιθανώς να επιφέρουν αυξημένη ανάπτυξη μυκήτων στα κτίρια αλλά και 
απώλεια περιουσίας λόγω πυρκαγιών ή πλημμυρών. Επίσης παρεμβάσεις σε αυτόν τον Τομέα μπορούν 
να μεταβάλουν την έκθεση του πληθυσμού σε υψηλές θερμοκρασίες. 

          τον τομέα των Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιοποικιλότητας-Οικοσυστημάτων, 

καθώς οι περίοδοι έντονης ξηρασίας και ανομβρίας απειλούν άμεσα την ύπαρξη των οικοσυστημάτων 
αλλά εντείνουν και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών 

          τον τομέα της Ενέργειας, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες συνεπάγονται και αυξημένες 

ενεργειακές ανάγκες (π.χ. αυξημένη χρήση κλιματιστικού κατά τις ζεστές ημέρες, επιτακτική ανάγκη 
για τεχνολογικό εξοπλισμό νοσοκομείων όπως ψυγεία για τη διατήρηση των φαρμάκων), 

          τον τομέα των Παράκτιων ζωνών, καθώς η αλλαγές στην θετική συμπεριφορά μπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας και της βροχόπτωσης με συνέπεια την αύξηση του 
κινδύνου πλημμύρας και της μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων που μεταδίδονται με το νερό, 

          τον τομέα του Τουρισμού, καθώς αλλαγές στη θερμοκρασία μπορούν να επιφέρουν αύξηση στα 

νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του νερού στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα επιφανειακά 
ύδατα (μεσόγεια και παράκτια) για ψυχαγωγικούς σκοπούς, καθώς και υποβάθμιση των υδάτων 

αυτών, 

          τον τομέα των Υδατικών Πόρων- Πλημμυρών, καθώς η αλλαγή στην υετική συμπεριφορά μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των υδάτων (περιπτώσεις ανομβρίας) και 

-       τον τομέα των Υποδομών, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και καύσωνες, 
οδηγούν σε καταστροφές υποδομών και κτιρίων του συστήματος Υγείας αλλά και σε προβλήματα 

μεταφοράς, ιατρικού προσωπικού και προμηθειών.  
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4 Συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης 

4.1 Συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης θερμοκρασίας και εκβάσεων υγείας 

Προηγούμενες μελέτες έχουν τεκμηριώσει την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και επεισοδίων καύσωνα 

στην αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας τόσο από όλα τα φυσικά αλλά και από καρδιαγγειακά 

και αναπνευστικά αίτια (Guo et al., 2017, Zanobetti and O'Neill, 2018). Μάλιστα, ορισμένες ομάδες, όπως οι 

ηλικιωμένοι, είναι περισσότερο ευάλωτοι στις επιδράσεις αυτές (Benmarhnia et al., 2015).  Η μορφή της 

σχέσης της ημερήσιας θνησιμότητας και της θερμοκρασίας της ίδιας ή των προηγούμενων ημερών είναι 

σχήματος U, Vή J, και αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές στον κόσμο (Baccini et al., 2008, Guo et al., 

2017)(Σχήμα 4-1).Υπάρχει, λοιπόν, μια τιμή της θερμοκρασίας (κατώφλι/ σημείο καμπής) στην οποία 

παρατηρείται η ελάχιστη θνησιμότητα, ενώ για θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το σημείο 

αυτό η θνησιμότητα αυξάνει. Υπάρχουν, ωστόσο, γεωγραφικές διαφορές στον καθορισμό της καμπύλης 

αυτής. Περιοχές με θερμότερα κλίματα έχουν υψηλότερο σημείο καμπής, πράγμα το οποίο υποδεικνύει 

προσαρμογή του πληθυσμού στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες (Baccini et al., 2008) (Σχήμα 4-2).  

 

 

Σχήμα 4-1 Σχέση θερμοκρασίας και θνησιμότητας σε 15 πόλεις του Ευρωπαϊκού ερευνητικού  
προγράμματος PHEWE (Michelozzi et al., 2007) 
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Σχήμα 4-2 Συσχέτιση της θερμοκρασίας ελάχιστης θνησιμότητας (σημείο καμπής) και του γεωγραφικού 
πλάτους Ευρωπαϊκών πόλεων (από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΧTRΕΜΑ) (Deliverable 3.1) 

 

Επιλέξαμε συναρτήσεις έκθεσης -απόκρισης που να έχουν βασιστεί σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και 

τυποποιημένα πρωτόκολλα και  να αφορούν είτε τις Μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες είτε την Ελλάδα, καθώς 

όπως είδαμε τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί.  Οι συναρτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν επομένως έχουν προκύψει από μεγάλες πολυκεντρικές ευρωπαϊκές μελέτες ή μετα-

αναλύσεις. Οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης για τη μέγιστη και τη μέση θερμοκρασία και τη θνησιμότητα 

επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREASURE (Deliverable DB.1) στο πλαίσιο του οποίου έγινε 

ανάλυση δεδομένων για τη θερμή περίοδο του έτους, ενώ εκείνες για την ελάχιστη θερμοκρασία και 

θνησιμότητα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PHEWE (Analitis et al., 2008), που αφορούσε πολλές Ευρωπαϊκές 

πόλεις αλλά έχει δημοσιεύσει χωριστά αποτελέσματα για τις Μεσογειακές περιοχές. Για τη νοσηρότητα, η 

συνάρτηση έκθεσης/ απόκρισης που επιλέχθηκε επίσης από το πρόγραμμα PHEWE (Michelozzi et al., 2009) 

και αφορά μέγιστη θερμοκρασία και εισαγωγές στα νοσοκομεία. Όσο αφορά τους καύσωνες, ακολουθήσαμε 

τον ορισμό που δόθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUROHEAT (D'Ippoliti et al., 2010), από 

το οποίο επιλέχθηκε η αντίστοιχη συνάρτηση έκθεσης-απόκρισης. Έτσι, ο καύσωνας ορίζεται ως: 

1) κάθε περίοδος 2 τουλάχιστον ημερών κατά την οποία η μέγιστη 24ωρη αισθητή θερμοκρασία ξεπερνά το 

90ο εκατοστημόριο της μηνιαίας κατανομής της στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή  

2) κάθε περίοδος 2 τουλάχιστον ημερών κατά την οποία ελάχιστη 24ωρη θερμοκρασία ξεπερνά το 90ο 

εκατοστημόριο της κατανομής της και η μέγιστη ημερήσια αισθητή θερμοκρασία ξεπερνά τη διάμεση 

μηνιαία τιμή στην αντίστοιχη περιοχή. 

Σε κάποιες από αυτές τις μελέτες, οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης για τη σχέση της θνησιμότητας με την 

ελάχιστη θερμοκρασία αλλά και τα επεισόδια καύσωνα έχουν προκύψει χρησιμοποιώντας την αισθητή 

θερμοκρασία και όχι τη θερμοκρασία αέρα. Αντίστοιχα έχει υπολογιστεί και η συνάρτηση έκθεσης-απόκρισης 
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που αφορά τη μέγιστη θερμοκρασία και τη νοσηρότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη των Rodopoulou et 

al., 2015, η αισθητή και η θερμοκρασία αέρα για τις Μεσογειακές χώρες συσχετίζονται σε υψηλό βαθμό, με 

συντελεστή συσχέτισης της τάξης του 0.9 και μικρή διαφορά στην τιμή (<1oC). 

Οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στην υγεία παρουσιάζουν υστέρηση στο χρόνο (lagged effects) (Anderson 

& Bell, 2009, Armstrong, 2006, Braga et al., 2001, Michelozzi et al., 2007). Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση της 

θερμοκρασίας στην υγεία σήμερα μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στη σημερινή έκθεση (lag 0) αλλά και σε 

αυτή της προηγουμένης ημέρας (lag 1), των δύο προηγούμενων (lag 2) ή και περισσότερων ημερών καθώς 

και στη μέση έκθεση σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η χρονική υστέρηση μπορεί αντίστοιχα να 

ερμηνευτεί και ως το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίδραση της σημερινής έκθεσης (Gasparrini & 

Armstrong, 2010). 

Έχει παρατηρηθεί ότι η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών ακολουθεί μία διαφορετική συμπεριφορά από 

αυτή των χαμηλών (Anderson & Bell, 2009, Armstrong, 2006, Braga et al., 2001).   Η επίδραση της ζέστης 

συνήθως αυξάνει μετά από το σημείο καμπής και εμφανίζεται μέσα σε λίγες (π.χ. έως 3) μέρες μετά την 

έκθεση, ενώ η επίδραση του κρύου αυξάνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας και διατηρείται για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. περί τις 15 ημέρες) (Michelozzi et al., 2007). 

Συγκεκριμένα, οι επιλεγόμενες συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης για τη σχέση της θνησιμότητας με τους 

διάφορους δείκτες θερμοκρασίας έχουν προκύψει υποθέτοντας πως η επίδραση της μέγιστης και της μέσης 

θερμοκρασίας στη θνησιμότητα σχετίζεται με την έκθεση έως και 3 ημέρες πριν, ενώ για την ελάχιστη 

θερμοκρασία η χρονική υστέρηση φτάνει τις 15 ημέρες. Αντίστοιχα και για τη νοσηρότητα έχει 

χρησιμοποιηθεί η χρονική υστέρηση των 3 ημέρων για την μέγιστη θερμοκρασία. 

Επίσης, οι επιδράσεις της μέσης και της μέγιστης θερμοκρασίας στη θνησιμότητα, και κατά περίπτωση στη 

νοσηρότητα, έχουν προκύψει από ανάλυση περιορισμένη στους θερινούς μήνες του έτους (Απρίλιος-

Σεπτέμβριος). Αντίστοιχα, οι επιδράσεις των καυσώνων από ανάλυση κατά τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο ενώ 

οι επιδράσεις της ελάχιστης θερμοκρασίας κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος- Μάρτιος). 

Ο Πίνακας 4-1 παρουσιάζει συνοπτικά τις συναρτήσεις που επιλέχθηκαν για τη σχέση μεταξύ των δεικτών 

υγείας και της έκθεσης στη θερμοκρασία. Όταν στον Πίνακα αναφέρεται "% μεταβολή" ο δείκτης εκφράζει 

την αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης της έκβασης για κάθε βαθμό αύξηση του δείκτη θερμοκρασίας πάνω 

από το αντίστοιχο κατώφλι. Στη βιβλιογραφία, δεν έχει υπολογιστεί κατώφλι για τη σχέση ελάχιστης 

θερμοκρασίας και θνησιμότητας, διότι η σχέση κατά την χειμερινή περίοδο είναι γραμμική. Έτσι, ο δείκτης 

εκφράζει την αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης της έκβασης για κάθε βαθμό μείωσης της ελάχιστης 

θερμοκρασίας. Στην πράξη πάντως υιοθετείται συχνά ένα «όριο» θερμοκρασίας κάτω από το οποίο 

υπολογίζονται οι επιδράσεις. Σχετικά με τα επεισόδια καύσωνα, ο δείκτης εκφράζει την αύξηση στον κίνδυνο 

εμφάνισης της έκβασης τις ημέρες με καύσωνα σε σχέση με εκείνες χωρίς καύσωνα. Η ποσοστιαία μεταβολή 

ορίζεται ως (ΣΚ-1)*100, όπου ΣΚ ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης της έκβασης υγείας είτε για κάθε βαθμό 

αύξηση/μείωση του δείκτη θερμοκρασίας πάνω/κάτω από το αντίστοιχο κατώφλι είτε τις ημέρες με καύσωνα 

σε σχέση με εκείνες χωρίς. 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

51 

Για την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής (όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ 3) 

υπολογίσαμε για κάθε δείκτη κινδύνου τον μέσο ετήσιο αριθμό των αποδοτέων περιστατικών (θανάτων ή 

εισαγωγών) ως εξής: 

Α=
eβ∗δ−1

eβ∗δ *n*d 

Όπου Α= αποδοτέος αριθμός περιστατικών 

β= ο λογάριθμος του σχετικού κινδύνου για κάθε μία σχέση έκθεσης-απόκρισης 

           δ= η διαφορά του δείκτη θερμοκρασίας από το αντίστοιχο κατώφλι 

n= ο μέσος ημερήσιος αριθμός περιστατικών  

d= ο αριθμός ημερών για τις οποίες ο δείκτης θερμοκρασίας ξεπερνά το αντίστοιχο κατώφλι 

Για λόγους συγκρισιμότητας, ο υπολογισμός των αποδοτέων περιστατικών υπολογίστηκε και ανά 100.000 

κατοίκους.  
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Πίνακας 4-1 Συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης για τη σχέση θερμοκρασίας και εκβάσεων υγείας 

Έκβαση υγείας** Ηλικιακή ομάδα Σημείο καμπής 
% μεταβολή (95% ΔΕ) 
για αύξηση 1⁰C από 
το σημείο καμπής 

Μέγιστη θερμοκρασία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Όλες οι ηλικίες 31,5 4,16 (3,73-4,60) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Άνω των 65 ετών 31,5 4,79 (4,26-5,32) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες 31,5 5,34 (4,74-5,93) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 31,5 5,80 (5,11-6,50) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες 31,5 5,90 (4,57-7,24) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 31,5 5,98 (4,43-7,55) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με 
αναπνευστικά νοσήματα 

Όλες οι ηλικίες 
90ο εκατοστημόριο 

κατανομής 
2,1 (0,6- 3,6) 

Μέση θερμοκρασία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Όλες οι ηλικίες 27,3 5,22 (4,68-5,76) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Άνω των 65 ετών 27,3 6,07 (5,43-6,73) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες 27,5 6,96 (6,2-7,72) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 27,5 7,57 (6,7-8,46) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες 24,8 6,24 (4,95-7,54) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 24,8 6,16 (4,69-7,65) 

Έκβαση υγείας** Ηλικιακή ομάδα % μεταβολή (95% ΔΕ) για αύξηση 1⁰C* 

Ελάχιστη θερμοκρασία (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Όλες οι ηλικίες -1,90 (1,44-2,36) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 65-74 ετών -1,63 (0,85-2,42) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Άνω των 75 ετών -2,30 (1,72-2,89) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες -2,40 (1,77-3,04) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα 65-74 ετών -1,74 (0,56-2,92) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Άνω των 75 ετών -2,75 (2,02-3,5) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Όλες οι ηλικίες -3,19 (1,34-5,07) 

Αναπνευστική θνησιμότητα 65-74 ετών -3,67 (0,28-7,19) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Άνω των 75 ετών -3,13 (0,95-5,36) 

*Δεν υπάρχει σημείο που να συνδέεται με ελάχιστη θνησιμότητα. Ως όριο θεωρήθηκε η μέση τιμή της 
ελάχιστης θερμοκρασίας κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή  6οC 

Έκβαση υγείας** Ηλικιακή ομάδα 
% μεταβολή (90% ΔΕ) για τις ημέρες με 

καύσωνα 

Επεισόδια καύσωνα (Ιούνιος-Αύγουστος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Άνω των 65 ετών 21,6 (18,50-24,80) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 28,4 (24,00-33,00) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Άνω των 65 ετών 34,5 (24,60-45,20) 

** Θνησιμότητα από φυσικά αίτια: ICD10 A00-R99, Καρδιαγγειακή θνησιμότητα: Ι00-Ι99, Αναπνευστική 
θνησιμότητα: J00-J99 
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4.2 Συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης για τη σχέση έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και 

εκβάσεων υγείας 

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας με σκοπό να εντοπιστούν οι 

καταλληλότερες συναρτήσεις έκθεσης-έκβασης. Επιλέξαμε αυτές που αναφέρονται σε Εκθέσεις συναφών 

Οργανισμών ή που έχουν προκύψει από μεγάλες πολυκεντρικές ευρωπαϊκές μελέτες ή μετα-αναλύσεις. 

Για την ερμηνεία των δεικτών επίδρασης της έκθεσης σε ρύπους, όταν πρόκειται για σχετικό κίνδυνο (ΣΚ, 

Relative risk or Hazard Ratio) και μακροχρόνια έκθεση, ο δείκτης εκφράζει πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 

να εμφανίσουν την έκβαση οι εκτεθειμένοι σε 10 μg/m3 υψηλότερη ετήσια συγκέντρωση ρύπου σε σχέση με 

τους μη εκτεθειμένους ή (ΣΚ-1)*100 εκφράζει την % αύξηση της επιβάρυνσης για τους εκτεθειμένους. Για τις 

βραχυχρόνιες εκθέσεις, όταν στον Πίνακα 4-2 αναφέρεται "ποσοστιαία μεταβολή" ο δείκτης εκφράζει την 

αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης της έκβασης μετά από αύξηση στη συγκέντρωση του ρύπου κατά 10μg/m3 

ημερησίως και ισούται και πάλι με (ΣΚ-1)*100.  

Η ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κλιματικής αλλαγής στην υγεία έγινε 

με αντίστοιχη διαδικασία όπως και στις επιδράσεις της θερμοκρασίας (Κεφ 3 και 4.1), χρησιμοποιώντας τα 

συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ για την έκθεση στους ρύπους για την προστασία της υγείας του πληθυσμού 

(WHO, 2005) (Πίνακας 4-3).  

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό του ΠΟΥ, που αναπτύχθηκε ειδικά για τον υπολογισμό των επιδράσεων των 

ρύπων, AIR-Q (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/ 

airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution). Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο AIR-Q 

είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράφεται στο Κεφ 3 και 4.1, με προσαρμογή στις συναρτήσεις της ρύπανσης 

ώστε να υπολογίζονται οι επιδράσεις χωριστά για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες εκθέσεις. Και πάλι, ο 

υπολογισμός των αποδοτέων περιστατικών υπολογίστηκε συνολικά και ανά 100.000 κατοίκους για λόγους 

συγκρισιμότητας.  

 

  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/%20airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/%20airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
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Πίνακας 4-2 Συναρτήσεις έκθεσης/απόκρισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θνησιμότητας/νοσηρότητας 

Έκβαση υγείας** % μεταβολή (95% ΔΕ) Πηγή (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα) 

ΡΥΠΟΣ: PM2.5 

Μακροχρόνια έκθεση για ετήσια αύξηση κατά 10μg/m3  

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 7,00 (4,00-10,00) Mitsakou et al., 2019 (EUROHEALTHY) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα  6,00 (4,00-8,00) Mitsakou et al., 2019 (EUROHEALTHY) 

Βραχυχρόνια έκθεση  για ημερήσια αύξηση κατά 10μg/m3  

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 0,55 ( 0,27-0,84) 
Samoli et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 10 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα 0,57 (0,07-1,08) 
Samoli et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 10 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

Αναπνευστική θνησιμότητα 1,91 (0,71-3,12) 
Samoli et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 10 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με  
καρδιαγγειακά νοσήματα 

0,51 (0,12-0,90) 
Stafoggia et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 8 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις)  

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με 
αναπνευστικά νοσήματα 

1,36 (0,23-2,49) 
Stafoggia et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 8 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

ΡΥΠΟΣ: PM10 

Μακροχρόνια έκθεση για ετήσια αύξηση κατά 10μg/m3  

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 10,00 (6,00-15,00) Mitsakou et al., 2019 (EUROHEALTHY) 

Καρδιαγγειακή Θνησιμότητα  9,00 (1,00-17,00) Mitsakou et al., 2019 (EUROHEALTHY) 

Αναπνευστική Θνησιμότητα  14,00 (3,00-27,00) Mitsakou et al., 2019 (EUROHEALTHY) 

Βραχυχρόνια έκθεση  για ημερήσια αύξηση κατά 10μg/m3  

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 0,29 (0,14-0,45) Samoli et al., 2008 

Καρδιαγγειακή Θνησιμότητα  1,12 (0,29- 1,95) 
Samoli et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 10 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

Αναπνευστική Θνησιμότητα 0,30 (-0,08-0,68) 
Katsouyanni et al., 2009 (δεδομένα 
από 24 Ευρωπαϊκές πόλεις) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με  
καρδιαγγειακά νοσήματα 

0,36 (0,04- 0,7) 
Stafoggia et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 8 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με 
αναπνευστικά νοσήματα 

0,8 (0,15-1,5) 
Stafoggia et al., 2013 (MEDPARTICLES 
δεδομένα από 8 Ευρωπαϊκές 
Μεσογειακές πόλεις) 

ΡΥΠΟΣ: Ο3 (θέρους) 

Βραχυχρόνια έκθεση  για ημερήσια αύξηση κατά 10μg/m3  

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 0,25 (0,10, 0,40) 
Peng et al., 2013 (ΑΡΗΕΝΑ, δεδομένα 
από 24 Ευρωπαϊκές  πόλεις) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με 
αναπνευστικά νοσήματα 

0,33 (-0,05- 0,72)  
Katsouyanni et al., 2009 (ΑΡΗΕΝΑ 
δεδομένα από 8 Ευρωπαϊκές πόλεις) 

** Θνησιμότητα από φυσικά αίτια: ICD10 A00-R99, Καρδιαγγειακή θνησιμότητα και νοσηρότητα: Ι00-Ι99, 
Αναπνευστική θνησιμότητα και νοσηρότητα: J00-J99 
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Πίνακας 4-3 Οδηγίες ποιότητας αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  για την προστασία της υγείας 
του ανθρώπου για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2.5) και το όζον (O3) (WHO, 1997, 2005) 

 

  

ΡΥΠΟΣ Χρονική περίοδος 

αναφοράς 

Επίπεδο 

συγκέντρωσης 

PM10 Έτος 20 μg/m3 

PM10 24ωρο 50 μg/m3 

PM2.5 Έτος 10 μg/m3 

PM2.5 24ωρο 25 μg/m3 

Ο3 1 ώρα 150 μg/m3 
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5 Ποσοτική εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ποσοτικές εκτιμήσεις των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στους 

επιλεγμένους δείκτες υγείας. Οι επιδράσεις υπολογίστηκαν ως αποδοτέος αριθμός περιστατικών και 

παρουσιάζονται συνολικά στη συνέχεια αλλά και ανά 100.000 κατοίκους στο Παράρτημα 3. Η εκτίμηση των 

επιδράσεων έγινε για την περίοδο 1991-2005, η οποία αναφέρεται ως περίοδος αναφοράς, και για τα δύο 

κλιματικά σενάρια (RCP 4.5- μεσαίο σενάριο και RCP 8.5- ακραίο σενάριο) για κάθε μία από τις μελλοντικές 

περιόδους (2031-2050 και 2081-2100).  

Για την περίοδο αναφοράς, χρησιμοποιήθηκε ως πληθυσμός της Αττικής ο μέσος όρος του πληθυσμού των 

απογραφικών ετών 1991 και 2001 (3.708.990 κάτοικοι, εκ των οποίων περίπου 14% άνω των 65 ετών), ενώ 

για την ανάλυση ανά Δήμο ο πληθυσμός του 1991, καθώς αποτελεί το πιο κοντινό απογραφικό έτος στο 1995 

για το οποίο έγινε η εκτίμηση των επιδράσεων. Στον Πίνακα Π3-1 του Παραρτήματος 3 φαίνεται ο πληθυσμός 

της Περιφέρειας Αττικής κατά τα έτη των απογραφών 1991, 2001 και 2011 καθώς και ο μέσος όρος των ετών 

1991 και 2001. Για τις μελλοντικές περιόδους στο παρόν κεφάλαιο ο πληθυσμός θεωρήθηκε σταθερός, ενώ 

υπολογισμοί για διαφορετικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού  παρουσιάζονται στο Κεφ 6. Σχετικά με τα 

δεδομένα έκθεσης, στο Σχήμα 5-1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών θερμοκρασίας που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα 2 κλιματικά σενάρια, για τις διαφορετικές περιόδους μελέτης και αντίστοιχα στο 

Σχήμα 5-2 η εξέλιξη των συγκεντρώσεων όζοντος και σωματιδίων PM10 και PM2.5. Οι θερμοκρασίες για 

ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής καθώς και τα δεδομένα για την ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμήθηκαν από 

το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ οι θερμοκρασίες ανά Δήμο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στα Παραδοτέα 4 και 5. 

 

 

Σχήμα 5-1 Μέσες τιμές των δεικτών ημερήσιας θερμοκρασίας 
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Σχήμα 5-2 Μέσες τιμές των συγκεντρώσεων Ο3 (αριστερά) και σωματιδίων PM10 και PM2.5 (δεξιά) 

5.1 Θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας 

Για την εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη θνησιμότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών, 

υπολογίστηκε ο αποδοτέος αριθμός θανάτων από όλες τις φυσικές, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές αιτίες 

θανάτου για αύξηση του επιλεγμένου δείκτη θερμοκρασίας πάνω από το αντίστοιχο σημείο καμπής 

(κατώφλι) (Πίνακας 4-1). Ως δείκτες θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκαν η μέγιστη και η μέση ημερήσια 

θερμοκρασία (μέσος όρος της ίδιας ημέρας και των 3 προηγούμενων ημερών) κατά τη θερινή περίοδο κάθε 

έτους (Απρίλιος- Σεπτέμβριος). Επίσης, υπολογίστηκε τόσο ο αριθμός αποδοτέων θανάτων για όλες τις 

ηλικίες όσο και για άτομα άνω των 65 ετών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 5-1 και 5-2. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-1, κατά την περίοδο αναφοράς αποδίδονται 230 

θάνατοι ετησίως στα αυξημένα επίπεδα της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 

για όλες τις ηλικίες, εκ των οποίων 216 είναι σε άτομα άνω των 65 ετών. Με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 ο 

αριθμός των θανάτων που αποδίδονται σε αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας διπλασιάζεται για την περίοδο 

2031-2050 και γίνονται 534 για την περίοδο 2081-2100, αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός είναι σταθερός και 

οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης παραμένουν ίδιες. Αν ληφθεί υπόψη το ακραίο σενάριο (RCP 8.5) τότε 

για την περίοδο 2081-2100 ο αποδοτέος αριθμός θανάτων γίνεται 1316. Περισσότεροι από τους μισούς 

αποδοτέους θανάτους οφείλονται σε καρδιαγγειακές αιτίες, ενώ περίπου 10% σε αναπνευστικές αιτίες. Οι 

επιδράσεις της μέγιστης θερμοκρασίας στη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες που αναλύθηκαν είναι 

μεγαλύτερες από εκείνες της μέσης θερμοκρασίας όσον αφορά τον αριθμό των αποδοτέων θανάτων. Αυτό 

παρατηρείται για όλα τα σενάρια και όλες τις περιόδους μελέτης καθώς και για τις διάφορες ηλικιακές 

ομάδες που μελετώνται. Ωστόσο, η ποσοσστιαία αύξηση του αριθμού των αποδοτέων θανάτων διαχρονικά 

αυξάνει με μεγαλύτερο ρυθμό με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, σε σχέση με την αύξηση της μέγιστης 

θερμοκρασίας. Με βάση το μεσαίο σενάριο (RCP 4.5), η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας θα επιφέρει 

διπλασιασμό των αποδοτέων θανάτων από φυσικές αιτίες και στις δύο μελλοντικές περιόδους, ενώ η αύξηση 

της μέσης θερμοκρασίας τριπλασιασμό αυτών.  Λαμβάνοντας υπόψη το ακραίο σενάριο (RCP 8.5), την 

περίοδο 2081-2100 ο αριθμός θανάτων από φυσικές αιτίες που αποδίδεται στην αύξηση της μέγιστης 

θερμοκρασίας αυξάνει περίπου 6 φορές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αποδίδεται στην αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας  περίπου 10 φορές,  σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Πίνακες 5-1 και 5-2). Όσο αφορά την 

αναπνευστική θνησιμότητα, περισσότεροι θάνατοι αποδίδονται στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, σε 

σχέση με την αύξηση της μέγιστης, καθώς το σημείο καμπής είναι χαμηλότερο και υπάρχουν διαφορές στις 

συναρτήσεις έκθεσης –απόκρισης. 
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Τα άτομα άνω των 65 ετών έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως ήταν αναμενόμενο μιας και η ηλικία 

αποτελεί παράγοντα ευπάθειας (Πίνακες 5-1 και 5-2). Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται οι αριθμοί των 

αποδοτέων θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού (Πίνακες Π3-2 και Π3-3). 

Πίνακας 5-1 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας 
θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1a- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 31,5⁰C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους 

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

230 

(207, 253) 

456 

(412, 500) 

534 

(482, 585) 

511 

(461, 560) 

1316 

(1191, 1439) 

Άνω των 65 
216 

(193, 238) 

427 

(383, 470) 

499 

(448, 550) 

478 

(429, 527) 

1227 

(1104, 1347) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι 

ηλικίες 

147 

(132, 162) 

290 

(261, 320) 

340 

(305, 374) 

325 

(292, 358) 

832 

(749, 913) 

Άνω των 65 
139 

(123, 154) 

274 

(244, 303) 

320 

(285, 355) 

306 

(273, 340) 

782 

(699, 863) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

24 

(19, 29) 

47 

(38, 57) 

55 

(44, 67) 

53 

(42, 64) 

135 

(108, 161) 

Άνω των 65 
22 

(16, 27) 

43 

(32, 52) 

50 

(38, 61) 

48 

(36, 59) 

121 

(93, 148) 

 

Πίνακας 5-2 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) στην αύξηση της μέσης ημερήσιας 
θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1b- Πίνακας 3-1) πάνω από το σημείο καμπής1 κατά τη θερινή περίοδο κάθε 

έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι ηλικίες 
101 

(91, 111) 

295 

(267, 323) 

361 

(326, 395) 

346 

(313, 379) 

1165 

(1056, 1272) 

Άνω των 65 
96 

(86, 106) 

279 

(251, 306) 

341 

(307, 375) 

327 

(295, 360) 

1097 

(991, 1200) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι ηλικίες 
57 

(51, 63) 

174 

(157, 192) 

213 

(191, 234) 

203 

(183, 224) 

713 

(644, 780) 

Άνω των 65 
54 

(48, 60) 

165 

(147, 182) 

201 

(179, 222) 

192 

(171, 212) 

670 

(602, 737) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι ηλικίες 
47 

(38, 55) 

81 

(66, 96) 

97 

(79, 114) 

92 

(75, 108) 

193 

(159, 226) 

Άνω των 65 
41 

(32, 50) 

71 

(56, 86) 

85 

(66, 103) 

81 

(63, 97) 

170 

(134, 203) 
1 27,3⁰C (θάνατοι από φυσικές αιτίες), 27,5⁰C (θάνατοι από καρδιαγγειακές αιτίες), 24,8⁰C (θάνατοι από αναπνευστικές 
αιτίες) 
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5.2 Θνησιμότητα λόγω καύσωνα 

Για την εκτίμηση των επιδράσεων των καυσώνων στη θνησιμότητα, υπολογίστηκε ο αριθμός επιπλέον 

θανάτων από όλα τα φυσικά, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά αίτια τις ημέρες με επεισόδια καύσωνα. Η 

ανάλυση περιορίστηκε στους μήνες Ιουνίου-Αυγούστου της θερινής περιόδου κάθε έτους. Ο αριθμός των 

επιπλέον θανάτων υπολογίστηκε για άτομα άνω των 65 ετών, καθώς η επιλεγμένη σχέση έκθεσης-απόκρισης 

αφορούσε τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-3. 

Καθώς ο ορισμός του καύσωνα, όπως αυτός αναφέρθηκε στην Παράγραφο 4-1, χρησιμοποιεί την εκάστοτε 

για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο κατανομή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας κατά τους θερινούς 

μήνες, ο επιπλέον αριθμός θανάτων τις ημέρες με καύσωνα για τα δύο μελλοντικά σενάρια και τος 

αντίστοιχες μελλοντικές περιόδους υπολογίστηκε με δύο τρόπους: 

1) Χρησιμοποιώντας τη κατανομή της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς (1991-2005), δηλαδή οι 

οριακές τιμές που προσδιορίζουν την ύπαρξη καύσωνα υπολογίστηκαν με βάση τα εκατοστημόρια 

της κατανομής της θερμοκρασίας για τη περίοδο αναφοράς (υπόθεση μη προσαρμογής του 

πληθυσμού στα νέα κλιματικά δεδομένα)   

2) Χρησιμοποιώντας της κατανομή της θερμοκρασίας για την εκάστοτε μελλοντική περίοδο και το κάθε 

κλιματικό σενάριο (υπόθεση προσαρμογής του πληθυσμού στα νέα κλιματικά δεδομένα). 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς, ο ετήσιος αριθμός επιπλέον 

θανάτων για το μεσαίο σενάριο της περιόδου 2031-2050 υπερδιπλασιάζεται για όλες τις αιτίες θανάτου και 

είναι 359, ενώ για το ακραίο σενάριο της περιόδου 2081-2100 ο αριθμός αυτός είναι περίπου οκτώ φορές 

μεγαλύτερος σε σχέση με την περίοδο αναφοράς και ίσος με 1145 θανάτους. Σημειώνεται ξανά ότι οι 

υπολογισμοί αυτοί γίνονται με την υπόθεση ότι ο πληθυσμός είναι σταθερός και ότι οι συναρτήσεις έκθεσης 

–απόκρισης παραμένουν ίδιες όπως και τα σημεία καμπής. 

Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση, στην οποία υποτίθεται ότι ο πληθυσμός θα προσαρμοστεί πλήρως στις 

νέες συνθήκες κλίματος, οι επιδράσεις των επεισοδίων καύσωνα δε φαίνεται να μεταβάλλονται με την 

πάροδο του χρόνου. Μάλιστα, με βάση το ακραίο σενάριο, την περίοδο 2081-2100 ο αριθμός των θανάτων 

φαίνεται κατά 7% περίπου μειωμένος, για όλες τις υπό μελέτη αιτίες. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο 

τρόπο ορισμού των επεισοδίων καύσωνα. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνονται και οι οριακές τιμές 

που προσδιορίζουν τους καύσωνες, ωστόσο, οι υπερβάσεις της ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από αυτά τα 

όρια μπορεί να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά μία ημέρας και έτσι να μην προσδιορίζονται ως 

επεισόδια καύσωνα.  Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των ημερών με καύσωνα την περίοδο αναφοράς ήταν 137 

ενώ για την πρώτη μελλοντική περίοδο 194 και 182 και για τη δεύτερη 179 και 140, για το μεσαίο και το 

ακραίο κλιματικό σενάριο αντίστοιχα. Στο Παράρτημα 3 φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά 100.000 

πληθυσμού (Πίνακας Π3-4).  
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Πίνακας 5-3 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% ΔΕ) για άτομα άνω των 65 ετών (Κωδικός 
ΗΕ2- Πίνακας 3-1) τις ημέρες με κύμα καύσωνα κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) 

 

 

  

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 
Ορισμός καύσωνα 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

138 
(118, 159) 

 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

359 
(307, 412) 

473 
(405, 543) 

476 
(408, 547) 

1145 
(980, 1314) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

147 

(126, 169) 

136 

(116, 156) 

138 

(118, 158) 

106 

(91, 122) 

Καρδιαγγειακές 

98 
(83, 114) 

 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

254 
(214, 295) 

335 
(283, 389) 

337 
(285, 391) 

810 
(684, 941) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

104 

(88, 121) 

96 

(81, 111) 

97 

(82, 113) 

75 

(63, 87) 

Αναπνευστικές 

18 
(13, 24) 

 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

47 
(33, 61) 

62 
(44, 81) 

62 
(44, 81) 

149 
(106, 195) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

19 

(14, 25) 

18 

(13, 23) 

18 

(13, 23) 

14 

(10, 18) 
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5.3 Θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

Για την εκτίμηση των επιδράσεων των χαμηλών θερμοκρασιών στη θνησιμότητα, υπολογίστηκε ο αποδοτέος 

αριθμός θανάτων από όλα τα φυσικά, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά αίτια για αύξηση της ελάχιστης 

ημερήσιας θερμοκρασίας (μέσος όρος της ίδιας ημέρας και των 15 προηγούμενων ημερών) κατά 1⁰C πάνω 

από το αντίστοιχο όριο. Επειδή δεν υπάρχει σημείο καμπής στην σχέση θερμοκρασίας και θνησιμότητας για 

τη χειμερινή περίοδο, ως όριο αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή των ελάχιστων 24ωρων 

θερμοκρασιών που ισούται με 6οC για την περίοδο αναφοράς (Πίνακας 4-1). Ο υπολογισμός περιορίστηκε 

στην χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Οκτώβριος- Μάρτιος). Επίσης, υπολογίστηκε τόσο ο αριθμός αποδοτέων 

θανάτων για όλες τις ηλικίες όσο και για άτομα άνω των 65 ετών. Οι διαθέσιμες συναρτήσεις έκθεσης- 

απόκρισης αφορούσαν τις ηλικιακές ομάδες 65-74 και άνω των 75 ετών,και έτσι ο αριθμός αποδοτέων 

θανάτων υπολογίστηκε ξεχωριστά για αυτές τις ηλικιακές ομάδες και στη συνέχεια τα αποτελέσματα 

προστέθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας και συνέπειας με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-4. 

 

Πίνακας 5-4 Μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων (95% ΔΕ) που μπορούν να αποδοθούν στη μείωση της 
ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας  (Κωδικός ΗΕ3- Πίνακας 3-1) κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους 

(Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

477  

(365, 589) 

289  

(221, 357) 

276  

(211, 341) 

405  

(309, 499) 

59  

(45, 72) 

Άνω των 65 
439 

 (311, 563) 

266  

(188, 342) 

254  

(180, 327) 

372  

(264, 478) 

54  

(38, 69) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι 

ηλικίες 

303  

(226, 378) 

184  

(137, 230) 

175  

(130, 220) 

256  

(191, 321) 

37  

(28, 47) 

Άνω των 65 
274  

(363, 184) 

166  

(220, 112) 

159  

(211, 106) 

233  

(308, 156) 

34  

(45, 23) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

59  

(26, 91) 

36  

(15, 56) 

34  

(15, 53) 

50  

(22, 77) 

7  

(3, 11) 

Άνω των 65 
54  

(92, 13) 

33  

(56, 8) 

31 

 (53, 8) 

46 

 (77, 11) 

7  

(12, 1) 

Βλέπουμε ότι καθώς προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη χειμερινή περίοδο ο αριθμός των 

θανάτων που αποδίδονται στην χαμηλή θερμοκρασία μειώνεται σε όλα τα κλιματικά σενάρια και για τις δύο 

μελλοντικές περιόδους. Ωστόσο, αν συνεκτιμηθούν οι αριθμοί των επιπλέον θανάτων που παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 5-1 και 5-2 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, βλέπουμε ότι το αναμενόμενο όφελος είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις μικρότερο από την αναμενόμενη επιβάρυνση και άρα τελικά αναμένεται επιβάρυνση στη 

θνησιμότητα από την Κλιματική Αλλαγή. Στο Παράρτημα 3 φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά 

100.000 πληθυσμού (Πίνακας Π3-5). 
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5.4 Νοσηρότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας 

Για την εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη νοσηρότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών, 

υπολογίστηκε ο αποδοτέος αριθμός εισαγωγών από αναπνευστικά νοσήματα που μπορεί να αποδοθεί στην 

αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (μέσος όρος της ίδιας ημέρας και των 3 προηγούμενων 

ημερών) πάνω από το 90ο εκατοστημόριο της κατανομής (Πίνακας 4-1). Αντίστοιχα με τους καύσωνες, ο 

αποδοτέος αριθμός περιστατικών λόγω υψηλής θερμοκρασίας υπολογίστηκε με δύο τρόπους, ως εξής: 

1) Βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς: το 90ο εκατοστημόριο της 

κατανομής της θερμοκρασίας της περιόδου 1991-2005, χρησιμοποιήθηκε ως σημείο καμπής και για 

τις μελλοντικές περιόδους    

2) Βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας των μελλοντικών περιόδων: χρησιμοποιήθηκε ως σημείο 

καμπής το 90ο εκατοστημόριο της εκάστοτε κατανομής της θερμοκρασίας για κάθε σενάριο των δύο 

μελλοντικών περιόδων 

Συγκεκριμένα, το 90ο εκατοστημόριο της κατανομής της περιόδου αναφοράς ήταν 33,4 ⁰C. Για την περίοδο 

2031-2050, το σημείο καμπής για το μεσαίο σενάριο ήταν 35,0⁰C και για το ακραίο 35,2⁰C. Αντίστοιχα, για 

την περίοδο 2081-2100 ήταν 35,4⁰C και 38,4⁰C.  

Η ανάλυση περιορίστηκε τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος- Σεπτέμβριος) και αφορά άτομα όλων των 

ηλικιών. Καθώς δεν υπήρχαν δεδομένα για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, χρησιμοποιήθηκε ο ετήσιος 

αριθμός εξελθόντων ασθενών για τα έτη 1997-2005 για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα και 

αποτελούν την περίοδο αναφοράς στη συγκεκριμένη ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκε η μέγιστη θερμοκρασία 

των αντίστοιχων ετών καθώς και ο πληθυσμός του 2001, που αποτελεί το απογραφικό έτος που ανήκει στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-5. 

Ο αριθμός αποδοτέων περιστατικών λόγω αναπνευστικών νοσημάτων είναι μεν αρκετά μικρός αλλά 

αναμένεται να αυξηθεί 2,5 φορές την περίοδο 2031-50 ενώ σχεδόν δεκαπλασιάζεται με το ακραίο κλιματικό 

σενάριο για την περίοδο 2081-2100. Αν όμως υποτεθεί ότι ο πληθυσμός προσαρμόζεται στις κλιματικές 

μεταβολές, δηλαδή όταν υπολογίζεται το σημείο καμπής με βάση τις αυξημένες θερμοκρασίες των 

μελλοντικών περιόδων, τότε η επιβάρυνση παραμένει σταθερή ή και μειούμενη. Στο Παράρτημα 3 φαίνονται 

τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά 100.000 πληθυσμού (Πίνακας Π3-6). 
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Πίνακας 5-5 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων εισαγωγών στα νοσοκομεία (95% ΔΕ) από αναπνευστικά 
αίτια και για όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας  (Κωδικός ΗΕ4- Πίνακας 

3-1) πάνω από το σημείο καμπής1 κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτία 

εισαγωγών 

Βασική τιμή 

(1997-2005) 
Σημείο καμπής 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Αναπνευστικά 

νοσήματα 

62 
(18, 105) 

 

90ο εκατοστημόριο βάσει 

της κατανομής της 

θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

150  
(44, 252) 

170  
(49, 285) 

166  
(48, 279) 

601  
(177, 1003) 

90ο εκατοστημόριο βάσει 

της κατανομής της 

θερμοκρασίας της κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

53  

(15, 90) 

47  

(14, 78) 

50  

(14, 84) 

22  

(6, 37) 

1 33,4⁰C (1997-2005), 35,0⁰C (RCP4.5, 2031-2050), 35,2⁰C (RCP8.5, 2031-2050), 35,4⁰C (RCP4.5, 2081-2100), 38,4⁰C 

(RCP8.5, 2081-2100) 

 

5.5 Χωρική διαφοροποίηση θνησιμότητας λόγω υψηλής θερμοκρασίας ανά Δήμο 

Σε μια περιφέρεια με μεγάλο πληθυσμό και γεωγραφική μεταβλητότητα ως προς βασικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος (π.χ. πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστό πρασίνου) και του πληθυσμού (π.χ. ηλικιακή κατανομή, 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο), έχει ενδιαφέρον να αποτιμηθούν οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής για την ανάδειξη της τρωτότητας σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Έτσι, 

πραγματοποιήσαμε εκτίμηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας σε επίπεδο Δήμου, με δεδομένα για τους 

61 από τους 66 Δήμους της Αττικής (εξαιρέθηκαν ορισμένοι περισσότερο απομακρυσμένοι νησιωτικοί Δήμοι, 

συγκεκριμένα οι Δήμοι Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας της Π.Ε των Νήσων λόγω μη 

διαθεσιμότητας κλιματικών δεδομένων αλλά και του γεγονότος ότι η αναλογία του πληθυσμού είναι πολύ 

μικρή και τα νησιά επηρεάζονται λιγότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες) για ένα έτος αντιπροσωπευτικό 

κάθε περιόδου, που μας δόθηκαν από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ (υπεύθυνη Καθηγήτρια κα Μ. Τόμπρου-

Τζέλλα, περιγραφή υπάρχει στο Παραδοτέο 4). Για την περίοδο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το έτος 1995 και 

για τις μελλοντικές περιόδους τα έτη 2046 και 2096. Τα τρία αυτά έτη ήταν αντιπροσωπευτικά των τριών 

περιόδων που μελετήσαμε. 

Στην Εικόνα 5-1 παρουσιάζεται ενδεικτικά ο αριθμός των αποδοτέων θανάτων από όλες τις φυσικές αιτίες 

ανά Δήμο ανάλογα με τη μέγιστη θερμοκρασία κατά τη θερινή περίοδο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση στις μέγιστες θερμοκρασίες που παρατηρούνται κατά τη θερινή περίοδο, με το μέσο όρο 

Απριλίου-Σεπτεμβρίου να διαφέρει έως και >10οC. Οι διαφορές στον αριθμο των αποδοτέων θανάτων ανά 

Δήμο στην Εικόνα 5-1 οφείλονται τόσο στις διαφορές της θερμοκρασίας όσο και στο διαφορετικό μέγεθος 

πληθυσμού (αναλυτικά οι τιμές δίδονται στο Παράρτημα 3, Πίνακας Π3-7). Για να βρούμε την διαφορά στην 

επιβάρυνση που οφείλεται μόνο στις διαφορές της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

πληθυσμού υπολογίστηκε ο αποδοτέος αριθμός θανάτων και ανά 100.000 πληθυσμού (Παράρτημα 3 

Πίνακας Π3-8).  Έτσι κατά το έτος αναφοράς, 1995, υπάρχουν Δήμοι με καμία επιβάρυνση λόγω αυξημένης 

μέγιστης θερμοκρασίας, ενώ υπάρχουν και Δήμοι με 6 αποδοτέους θανάτους ετησίως ανά 100.00 

πληθυσμού, διαφορές που αναλογικά είναι αξιοσημείωτες. Οι διαφορές αυτές γίνονται ακόμα μεγαλύτερες 

στις μελλοντικές περιόδους με τα 2 κλιματικά σενάρια: με το RCP4.5  το έτος 2046 ο ελάχιστος αποδοτέος 
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αριθμός θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 0 ενώ ο μέγιστος φτάνει τους 30 θανάτους και το 2096 

αντίστοιχα είναι από 0 μέχρι 29. Με το RCP8.5 οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι από 1 μέχρι 25 για το 2046 και 

από 14 μέχρι 71 για το 2096. Στον Πίνακα Π3-8 φαίνονται αναλυτικά οι τιμές ανά Δήμο. Αντιστοιχα δεδομένα 

ανά Δήμο υπάρχουν στους Πίνακες Π3-9 & Π3-10 για τους θανάτους από καρδιαγγειακές αιτίες και για άτομα 

άνω των 65 ετών στους Πίνακες Π3-11 & Π3-12 για όλους τους θανάτους από φυσικές αιτίες και Π3-13 & Π3-

14 για τις καρδιαγγειακές αιτίες.  

Με σκοπό το προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη χωρική διαφοροποίηση των αποδοτέων 

θανάτων λόγω υψηλής θερμοκρασίας ανά Δήμο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού 

των αποδοτέων θανάτων ανά Δήμο ανά 100.000 πληθυσμού (ώστε να συγκρίνεται η επιβάρυνση 

ανεξαρτήτως του μεγέθους του πληθυσμού) με διάφορες μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το κάθε Δήμο, 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές: 1. η πυκνότητα του πληθυσμού (αριθμός 

κατοίκων ανά km2), 2. το μήκος των δρόμων (km), 3. η έκταση (km2), 4.  η έκταση που καλύπτεται από κτίρια 

(ποσοστό επί της συνολικής έκτασης), 5. το ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών, 6. η έκταση πρασίνου  

(ποσοστό επί της συνολικής έκτασης), 7. το ποσοστό ανεργίας, και 8. το επίπεδο εκπαίδευσης όπως 

εκφράζεται από το ποσοστό ατόμων 25-64 ετών με ανώτερη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση 

αφενός και αφετέρου από το ποσοστο ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που εγκατέλειψαν την υποχρεωτική 

εκπαιδευση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε ενδεικτικά για τον αριθμό των θανάτων από φυσικά αίτια που 

αποδίδονται στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας κατά τη θερινή περίοδο για τη περίοδο αναφοράς και 

τα δύο μελλοντικά έτη για το μεσαίο σενάριο εκπομπών (RCP4.5). Οι χωρικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την περίοδο αναφοράς.  

Τα χαρακτηριστικά των Δήμων που φαίνεται να επηρεάζουν την παρατηρούμενη μεταβλητότητα των 

αποδιδόμενων θανάτων στη μέγιστη θερμοκρασία αναφέρονται στον Πίνακα 5-6. Υπολογίστηκε το 25ο και 

75ο εκατοστημόριο της κατανομής κάθε μιας μεταβλητής που τροποποιούσε την επίδραση της θερμοκρασίας 

και υπολογίστηκε ο αριθμός αποδοτέων θανάτων στη θερμοκρασία σε Δήμους με τις συγκεκριμένες τιμές 

των μεταβλητών αυτών, ώστε να μπορέσει να αποτυπωθεί η διαφορά μεταξύ των Δήμων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζεται ότι ο αριθμός των αποδοτέων θανάτων είναι ανά 100.000 πληθυσμού.  

Βλέπουμε ότι όταν ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανεργία έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από 

την μέγιστη θερμοκρασία και η σχέση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και στο μέλλον. Αντίστοιχες συνέπειες 

έχει η μεγαλύτερη αναλογία ατόμων >65 ετών, η μεγαλύτερη ποσοστιαία κάλυψη με κτίρια, η μεγαλύτερη 

πυκνότητα πληθυσμού και το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται από το μικρότερο 

ποσοστό των ατόμων με ανώτερη/ ανώτατη εκπαίδευση ή από το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που δεν 

ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Στους Πίνακες Π3-15 & Π3-16 του Παραρτήματος 3, φαίνεται ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται σε 

καύσωνες ανά Δήμο για τα άτομα >65 ετών συνολικά και ανά 100.000 πληθυσμού. Στους Πίνακες Π3-17 & 

Π3-18 και Π3-18  & Π3-19 φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τους θανάτους από καρδιαγγειακές και 

αναπνευστικές αιτίες. Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις είναι και εδώ πολύ σημαντικές: Κατά το έτος 

αναφοράς ο αριθμός θανάτων που αποδίδεται στοιν καύσωνα είναι από 8 μέχρι 40, ενώ η επιβάρυνση 

αυξάνεται πολύ στα μελλοντικά έτη όταν ο καύσωνας ορίζεται με βάση τα δεδομένα του 1995. Έτσι με το 

σενάριο RCP4.5 το 2046 ο αποδοτέος αριθμός θανάτων κυμαίνεται από 74 μέχρι 358 και το 2096 από 69 

μέχρι 347.  

Η γεωγραφική διαφοροποίηση για τους θανάτους από ανανευστικές αιτίες δεν παρουσιάζεται ανά Δήμο 

λόγω του μικρού αριθμού και παρουσιάζεται μόνο ανά Περιφερειακή Ενότητα.  
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Στο Σχήμα 5-3 και στους Πίνακες Π3-21 μέχρι Π3-26 του παραρτήματος 3 παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις 

ανά Περιφερειακή Ενότητα για το σύνολο των θανάτων από φυσικές αιτίες καθώς και από καρδιαγγειακές 

και αναπνευστικές αιτίες ανά 100.000 κατοίκους. Παρατηρούμε γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ Π.Ε, με 

μεγαλύτερο αριθμό αποδοτέων θανάτων στις Π.Ε Πειραιά, στο Νότιο και Δυτικό Τομέα Αθηνών, ακολουθεί 

ο κεντρικός Τομέας ενώ μικρότερη επιβάρυνση έχει η Π.Ε Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και ο Βόρειος 

Τομέας Αθηνών. Η επιβάρυνση αυξάνεται στο μέλλον αλλά διατηρείται η ίδια ιεράρχηση των Π.Ε ώς προς το 

μέγεθος του αριθμού αποδοτέων θανάτων.  
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Εικόνα 5-1 Χωρική διαφοροποίηση μέγιστης θερμοκρασίας (οC) θερινής περιόδου και αποδοτέων 
θανάτων από φυσικές αιτίες που αποδίδονται στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας πάνω από τους 

31,5⁰C ανά Δήμο στην Περιφέρεια Αττικής 

Απρ-Σεπ 1995 

Απρ-Σεπ 2046 (RCP4.5) Απρ-Σεπ 2096 (RCP4.5)

Απρ-Σεπ 2046 (RCP8.5) Απρ-Σεπ 2096 (RCP8.5)

ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

02 <

04-02

06-04

08-06

001-08

001>

Θερμοκρασία (C)

<23

23-26

26-29

29-32

>32
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Πίνακας 5-6 Χωρικές μεταβλητές που επηρεάζουν την μεταβλητότητα της θνησιμότητας λόγω υψηλής 
θερμοκρασίας θερινής περιόδου στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και αριθμός αποδοτέων 

θανάτων σε Δήμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά 100.000 πληθυσμού 

  

Χωρική μεταβλητή 

Τιμή 25ου -75ου εκ. 

της κατανομής 

της εκάστοτε 

μεταβλητής 

Αποδοτέοι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους 

1995 2046-RCP4.5 2096-RCP4.5 

25ο εκ. 75ο εκ. 25ο εκ. 75ο εκ. 25ο εκ. 75ο εκ. 

Πληθυσμός 18-24 που 
εγκατέλειψαν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση (%)* 

2,79-6,51 1 2 11 15 11 15 

Πληθυσμός 25-64 με ανώτερη 
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (%) 

55,52-78,58 2 1 16 9 16 10 

Ανεργία (%) 7,82-9,98 1 2 10 15 10 16 

Κάλυψη από κτίρια (%) 12,12-30,45 1 3 8 19 8 20 

Πυκνότητα πληθυσμού 
(κάτοικοι/km2) 

3693,27-12071,45 1 2 8 17 9 17 

Άτομα >65 ετών (%)** 9,6-13,2 1 2 11 14 11 14 

εκ: εκατοστημόριο 
* μη στατιστικά σημαντική σχέση της μεταβλητής με τους αποδοτέους θανάτους για το 1995 σε επίπεδο 5% (p-value=0,12) 
** Ρ- value <0,10 
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(α) 

 

 (β)  

Σχήμα 5-3 Επιπλέον θάνατοι (φυσικές αιτίες) ανά 100.000 κατοίκους τις ημέρες με καύσωνα βάσει της 
κατανομής θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς (α) και βάσει της κατανομής θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου (β) ανά Π.Ε (εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 
θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) 
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5.6 Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση (όζον) κατά τη 

θερινή περίοδο 

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της επιβάρυνσης της υγείας λόγω βραχυχρόνιας έκθεσης σε όζον κατά τους 

θερινούς μήνες του έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος). Χρησιμοποιήθηκε η μέγιστη ημερήσια ωριαία τιμή 

όζοντος στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 1995 και για τα μελλοντικά έτη 2046 και 2096 ως 

αντιπροσωπευτικά των περιόδων 2031-2050 και 2081-2100 αντίστοιχα (Σχήμα 5-2 και 5-4), όπως 

εκτιμήθηκαν από την ομάδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών (Παράρτημα 4). Χρησιμοποιήθηκαν οι 

συναρτήσεις έκθεσης- απόκρισης του Πίνακα 4-2. Τα αποδοτέα περιστατικά υπολογίστηκαν ορίζοντας ως 

όριο των ημερήσιων συγκεντρώσεων του ρύπου τα συνιστώμενα επίπεδα από τον ΠΟΥ για την προστασία 

της υγείας (Πίνακας 4-3). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-7. 

Ο αριθμός των θανάτων από φυσικές αιτίες που αποδίδονται στη βραχυχρόνια έκθεση σε αυξημένα επίπεδα 

όζοντος σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, με 

την μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέλλον να εκτιμάται για το 2096 για το ακραίο σενάριο (794 θάνατοι), 

ωστόσο ο αριθμός των αποδοτέων θανάτων δεν ξεπερνά τον αντίστοιχο αριθμό που εκτιμήθηκε για την 

περίοδο αναφοράς (1002 θάνατοι). Όσο αφορά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα, 

παρατηρείται η ίδια τάση, με τον μεγαλύτερο αριθμό αποδοτέων περιστατικών να εκτιμάται το 2096 για το 

ακραίο σενάριο (1481 εισαγωγές), αριθμός ο οποίος και πάλι δεν ξεπερνά τον αντίστοιχο της περιόδου 

αναφοράς (1861 εισαγωγές). 

 

 

Πίνακας 5-7 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων περιστατικών (95% ΔΕ) λόγω βραχυχρόνιας έκθεσης σε 
αυξημένες  ημερήσιες τιμές όζοντος Ο3 σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (150 μg/m3)  κατά 

τη θερινή περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Έκβαση υγείας 

(Κωδικός Πίνακα 3-1) 

Βασική 

τιμή (1995) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Θνησιμότητα από φυσικές αιτίες 

(ΗΕ5a) 

1002 

(405,1.589) 

491 

(197, 784) 

565 

(227,901) 

546 

(219, 872) 

794 

(319, 1.261) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω 

αναπνευστικών (ΗΕ5b) 

1.861 

(-288,3.968) 

925 

(-141, 2.005) 

1.057 

(-161, 2.289) 

1.027 

(-156, 2.229) 

1.481 

(-228, 3.182) 
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Σχήμα 5-4 Μέγιστες ωριαίες τιμές όζοντος (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) για το έτος αναφοράς (1995) και τα 
μελλοντικά έτη (2046, 2096). Σημειώνεται το όριο του ΠΟΥ 150μg/m3. 

 

5.7 Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω έκθεσης στην σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση 
(όλο το έτος) 

Η αποτίμηση της επιβάρυνσης της υγείας λόγω αυξημένης μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας έκθεσης στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση έγινε για τις εκβάσεις υγείας που υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες σχέσεις 

(Πίνακας 4-2). Για τη μακροχρόνια έκθεση χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα ετήσια επίπεδα κάθε ρύπου ενώ για 

τη βραχυχρόνια τα μέσα ημερήσια. Σε κάθε περίπτωση, τα επίπεδα έκθεσης συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 

συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (Πίνακας 4-3) ώστε να προκύψει ο αποδοτέος αριθμός περιστατικών που 

αποδίδεται στην αυξημένη έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.  

Χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 και PM2.5 στην Περιφέρεια Αττικής για 

το έτος 1995 και για τα μελλοντικά έτη 2046 και 2096 (Σχήματα 5-2, 5-5 και 5-6), αντίστοιχα, όπως 

υπολογίστηκαν από την ομάδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών (Παράρτημα 4). Στις περιπτώσεις που δεν 

παρατηρήθηκαν υπερβάσεις της συγκέντρωσης πάνω από τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ, είτε στις 

ημερήσιες τιμές είτε στις ετήσιες, δεν έγινε εκτίμηση αποδοτέων θανάτων.  

Όσο αφορά τη μακροχρόνια έκθεση σε σωματίδια, οι ετήσιες συγκεντρώσεις στο μέλλον δεν προβλέπεται να 

ξεπεράσουν τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (Πίνακας 5-8) με εξαίρεση το 2046 και το μεσαίο σενάριο (RCP 

4.5) για το οποίο η μέση ετήσια συγκέντρωση των PM2.5 είναι οριακά υψηλότερη από το όριο του ΠΟΥ. Σε 
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αυτή τη συγκέντρωση αποδίδονται 49 θάνατοι από φυσικές αιτίες και 22 από καρδιαγγειακές.  Σημειώνεται 

ότι η ετήσια έκθεση σε PM2.5 για το έτος αναφοράς (1995) σχετίζεται με 921 θανάτους από φυσικά αίτια και  

413 από καρδιαγγειακά, ενώ η ετήσια έκθεση σε PM10 σχετίζεται με 159 θανάτους από φυσικά, 75 από 

καρδιαγγειακά αίτια 14 από αναπνευστικά αίτια. 

 

Πίνακας 5-8 Μέση ετήσια συγκέντρωση (μg/m3) PM2.5 και PM10 για το έτος αναφοράς (1995) και τα 
μελλοντικά έτη (2046, 2096) 

Ρύπος 
Όριο ΠΟΥ  

(μακροχρόνια έκθεση) 

Μέση ετήσια συγκέντρωση ρύπου (μg/m3) 

Έτος Αναφοράς (1995) 
RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

PM2.5 10 μg/m3 14,6 10,2 8,8 8,6 8,0 

PM10 20 μg/m3 20,5 16,2 15,4 15,0 14,3 

 

Αναφορικά με τη βραχυχρόνια έκθεση σε σωματίδια, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρούνται 

υπερβάσεις των ημερήσιων επιπέδων από τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (Σχήματα 5-2, 5-6, 5-7), ενώ 

όταν υπάρχουν υπερβάσεις ο αριθμός των αποδοτέων θανάτων στη βραχυχρόνια έκθεση σε σωματίδια είναι 

μικρότερος της μονάδας. 

 

Σχήμα 5-5 Μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM2.5 για το έτος αναφοράς (1995) και τα 
μελλοντικά έτη (2046, 2096). Σημειώνεται το όριο του ΠΟΥ 10μg/m3. 
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Σχήμα 5-6 Μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 για το έτος αναφοράς (1995) και τα 
μελλοντικά έτη (2046, 2096). Σημειώνεται το όριο του ΠΟΥ 20μg/m3. 

 

5.7.1 Χωρική διαφοροποίηση θνησιμότητας λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε σωματίδια ανά Δήμο 

Έγινε αντίστοιχη ανάλυση για τη μακροχρόνια έκθεση ανά Δήμο για ένα έτος σε κάθε περίοδο. Ως περίοδος 

αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το έτος 1995 και οι μελλοντικές περίοδοι αφορούν τα έτη 2046 και 2096.  

Να σημειωθεί ότι ενώ είναι δυνατόν να μην υπάρχουν υπερβάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, η 

γεωγραφική διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων οδηγεί σε υπερβάσεις σε ορισμένους Δήμους. Στις Εικόνες 

5-2 και 5-3 παρουσιάζεται ενδεικτικά ο αριθμός των θανάτων από όλες τις φυσικές αιτίες που αποδίδονται 

στη μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 και PM10, αντίστοιχα, ανά Δήμο, ανάλογα με τις ετήσιες συγκεντρώσεις. 

Στους χάρτες απεικονίζονται οι Δήμοι της ευρύτερης αστικής περιοχής Αθηνών, καθώς μόνο σε ορισμένους 

από αυτούς υπήρχαν υπερβάσεις των ορίων του ΠΟΥ (Πίνακας 4-3). Στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών 

συμπεριλαμβάνονται οι Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών και Π.Ε Πειραιώς. Οι 

αποδοτέοι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους παρουσιάζονται σε αντίστοιχους χάρτες στο Παράρτημα 3. Ο 

Πίνακας 5-9 παρουσιάζει τον αριθμό αποδοτέων θανάτων στην μακροχρόνια έκθεση στην σωματιδιακή 

ατμοσφαιρική ρύπανση στην Περιφέρεια Αττικής, έτσι όπως έχει προκύψει από την ανάλυση ανά Δήμο. 

Προστέθηκαν οι αριθμοί αποδοτέων θάνατων των Δήμων με ετήσιες συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 

όριο του ΠΟΥ για να προκύψει το σύνολο που παρουσιάζεται. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά 100.000 

κατοίκους αναφέρονται στον Πίνακα Π3-28. Τα αποτελέσματα δείχνουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αποδοτέων 

θανάτων από φυσικές αιτίες από εκείνα που προέκυψαν από την ανάλυση συνολικά στην Περιφέρεια και 
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αυτό οφείλεται στις υπερβάσεις των συγκεντρώσεων PM ορισμένων Δήμων πάνω από το όριο του ΠΟΥ, κάτι 

που δε συνέβαινε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ετήσια συγκέντρωση σε ολόκληρη την Αττική η οποία 

επηρεάζεται από τις πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ορισμένων Δήμων. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο 

αποδοτέος αριθμός κατά το έτος αναφοράς είναι μεγαλύτερος.   

 

 

Πίνακας 5-9 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων από φυσικές αιτίες (Κωδικοί ΗΕ6a και ΗΕ6c-
Πίνακας 3-1) (95% ΔΕ) λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε αυξημένες ετήσιες τιμές σωματιδίων PM2.5 και 

PM10 σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (10 και 20 μg/m3 αντίστοιχα) στην Περιφέρεια 
Αττικής, έτσι όπως έχει προκύψει από την ανάλυση ανά Δήμο 

Αιτία θνησιμότητας Ρύπος Βασική τιμή (1995) 
RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Φυσικές αιτίες 
PM2.5 2.513 1.247 854 859 596 

PM10 3.257 1.416 938 886 507 
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Εικόνα 5-2 Χωρική διαφοροποίηση ετήσιας συγκέντρωσης PM2.5 και αποδοτέων θανάτων από φυσικές 
αιτίες που ανά Δήμο στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών (Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου 

Τομέα Αθηνών και Π.Ε Πειραιώς) 

PM2.5- 1995

PM2.5- 2046 (RCP4.5) PM2.5- 2096 (RCP4.5)

PM2.5- 2046 (RCP8.5) PM2.5- 2096 (RCP8.5)

PM2.5 (μg/m3)

< 10

10-20

20-30

> 40

ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

05 <

051-05

052-051

053-052

053 >
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Εικόνα 5-3 Χωρική διαφοροποίηση ετήσιας συγκέντρωσης PM10 και αποδοτέων θανάτων από φυσικές 
αιτίες που ανά Δήμο στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών (Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου 

Τομέα Αθηνών και Π.Ε Πειραιώς)  

PM10- 1995

PM10- 2046 (RCP4.5) PM10- 2096 (RCP4.5)

PM10- 2046 (RCP8.5) PM10- 2096 (RCP8.5)

PM10 (μg/m3)

< 20

20-30

30-40

> 40

ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

05 <

051-05

052-051

053-052

053 >
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5.8 Επίπεδο εμπιστοσύνης και μέγεθος κινδύνου 

Οι επιδράσεις που εκτιμήθηκαν αξιολογήθηκαν ως προς το επίπεδο εμπιστοσύνης και κατατάχθηκαν 

ανάλογα με το μέγεθος κινδύνου (Πίνακας 5-10).  

Τα επίπεδα εμπιστοσύνης ορίστηκαν ως εξής: 

Χαμηλό (Χ): Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. μη απολύτως έγκυρα 

στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης 

Μέσο (Μ): Εκτίμηση δυνητικών επιδράσεων ή συνεπειών, βασισμένων σε κάποια θεωρητική βάση, με τη 

χρήση αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία από ειδικούς 

Υψηλό (Υ): Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, έχει εξετασθεί από ειδικούς και έχει 

κριθεί ως αποδεκτή 

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες βαθμολογήθηκαν ως κλάσεις ως εξής: 

Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας  
3 Θετικό-Υψηλή επίδραση  
2 Θετικό-Μέση επίδραση 
1 Θετικό-Χαμηλή επίδραση 
1 Αρνητικό-Χαμηλή επίδραση 
2 Αρνητικό- Μέση επίδραση 
3 Αρνητικό - Υψηλή επίδραση 
- Χωρίς δεδομένα 
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Πίνακας 5-10 Αξιολόγηση εμπιστοσύνης και κατάταξη κινδύνου/ευκαιρίας των επιλεγμένων σχέσεων 

Σχέση  
(Κωδικός Πίνακα 3-1) 

Εμπιστοσύνη 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Μέγιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα (ΗΕ1a) Υ 2 2 2 3 

Μέση θερμοκρασία και θνησιμότητα (ΗΕ1b) Υ 2 2 2 3 

Επεισόδια καύσωνα και θνησιμότητα (κατανομή περιόδου αναφοράς) 
(ΗΕ2) 

Μ 2 2 2 3 

Επεισόδια καύσωνα και θνησιμότητα (κατανομή κάθε μελλοντικής 
περιόδου) (ΗΕ2) 

Μ 1 1 1 1 

Ελάχιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα (ΗΕ3) Μ 2 2 2 1 

Μέγιστη θερμοκρασία και εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά 
νοσήματα (κατανομή περιόδου αναφοράς) (ΗΕ4) 

Μ 1 2 2 3 

Μέγιστη θερμοκρασία και εισαγωγές στα νοσοκομεία  με 
αναπνευστικά νοσήματα (κατανομή κάθε μελλοντικής περιόδου) (ΗΕ4) 

Μ 1 1 1 1 

Όζον και θνησιμότητα (ΗΕ5a) Υ 2 2 2 3 

Όζον και εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα 
(ΗΕ5b) 

Χ 3 3 3 3 

Σωματίδια PM2.5 και θνησιμότητα (ΗΕ6a) Υ 1 (-) (-) (-) 

Σωματίδια PM2.5 και εισαγωγές στα νοσοκομεία με καρδιαγγειακά και 
αναπνευστικά νοσήματα (ΗΕ6b) 

Υ 1 1 (-) (-) 

Σωματίδια PM10 και θνησιμότητα (ΗΕ6c) Υ (-) (-) (-) (-) 

Σωματίδια PM10 και εισαγωγές στα νοσοκομεία με καρδιαγγειακά και 
αναπνευστικά νοσήματα (ΗΕ6d) 

Υ (-) (-) (-) (-) 

(-): Δεν υπολογίστηκαν αποδοτέοι θάνατοι  
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6 Κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες στις εκτιμώμενες επιδράσεις 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα τρία σενάρια κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών στη Περιφέρεια Αττικής. Ο Πίνακας 

6-1 παρουσιάζει τον συνολικό πληθυσμό ανά σενάριο και ανά μελλοντική περίοδο όπως προτείνονται στο 

Παραδοτέο 3. Ωστόσο στο Παραδοτέο 3 δεν παρουσιάζονται δεδομένα για τον πληθυσμό άνω των 65 ετών. 

Για να εκτιμηθεί αυτός ο πληθυσμός που είναι πολύ σημαντικός για τις επιδράσεις στην υγεία ακολουθήθηκε 

η εξής διαδικασία: Τα ποσοστά των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών για τα έτη 2050 (περίοδος 2031-2050) 

και 2100 (περίοδος 2081-2100) σε επίπεδο χώρας έχουν δημοσιευτεί από την Eurostat (Eurostat, 2020b).  Με 

σκοπό να εκτιμηθεί ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών στην Περιφέρεια Αττικής για τα τρία σενάρια,  

υπολογίστηκε η σχετική μεταβολή στα ποσοστά των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών σε επίπεδο χώρας 

μεταξύ των ετών 2050 και 1991-2001 και μεταξύ των ετών 2100 και 1991-2001 και στη συνέχεια αυτό το 

ποσοστό μεταβολής θεωρήθηκε ότι θα ισχύει και για την Περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 6-1). 

 

Πίνακας 6-1 Πληθυσμός Αττικής (και ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών) για την περίοδο αναφοράς και 
για τα κοινωνικο-οικονομικά σενάρια των μελλοντικών περιόδων 

Έτος Ηλικιακή ομάδα Πληθυσμός 

Περίοδος αναφοράς 

(1991-2005) 

Όλες οι ηλικίες 3.708.990 

Άνω των 65 511.126 (13,8%) 

  Χαμηλό Σενάριο Μέσο Σενάριο Υψηλός σενάριο 

2031-2050 
Όλες οι ηλικίες 3.319.673 3.737.042 4.479.911 

Άνω των 65 1.014.160 (30,5%) 1.141.666 (30,5%) 1.368.613 (30,5%) 

2081-2100 
Όλες οι ηλικίες 2.571.300 3.585.883 5.153.223 

Άνω των 65 764.447 (29,7%) 1.066.083 (29,7%) 1.532.053 (29,7%) 

 

Η αύξηση τους ποσοστού των ηλικιωμένων στο μέλλον (Πίνακας 6-1) θα οδηγήσει στην αύξηση των 

ευάλωτων ατόμων στον πληθυσμό. Επομένως για την εκτίμηση των αποδοτέων θανάτων, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά σενάρια, θεωρήσαμε ότι ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται αναλογικά με 

το πληθυσμό. Για να αναδειχθεί η τρωτότητα των ηλικιωμένων τα αποτελέσματα δίνονται για τις ηλικιακές 

ομάδες κάτω και άνω των 65 ετών. Ο Πίνακας 6-2 παρουσιάζει συνοπτικά τις συναρτήσεις έκθεσης/ 

απόκρισης που επιλέχθηκαν για τη σχέση μεταξύ των δεικτών υγείας και της έκθεσης στη θερμοκρασία για 

τα άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. Για τις υπόλοιπες σχέσεις χρησιμοποιήθηκαν οι συναρτήσεις έκθεσης -

απόκρισης του Πίνακα 4-1.  
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Πίνακας 6-2 Συναρτήσεις έκθεσης/απόκρισης για τη σχέση θερμοκρασίας με τη θνησιμότητα για την 
ηλικιακή ομάδα κάτω των 65 

Έκβαση υγείας Ηλικιακή ομάδα Σημείο καμπής 
% μεταβολή (95% ΔΕ) 
για αύξηση 1⁰C από 
το σημείο καμπής 

Μέγιστη θερμοκρασία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Κάτω των 65 ετών 31,5 1,62 (0,58, 2,67) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Κάτω των 65 ετών 31,5 3,42 (1,61, 5,26) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Κάτω των 65 ετών 31,5 3,90 (-0,48, 8,48) 

Μέση θερμοκρασία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια Κάτω των 65 ετών 27,3 1,91 (0,64, 3,19) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα Κάτω των 65 ετών 27,5 4,00 (1,79, 6,27) 

Αναπνευστική θνησιμότητα Κάτω των 65 ετών 24,8 5,16 (-0,18, 10,79) 

Έκβαση υγείας Ηλικιακή ομάδα % μεταβολή (95% ΔΕ) για αύξηση 1⁰C 

Ελάχιστη (αισθητή) θερμοκρασία (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Θνησιμότητα από φυσικά αίτια 15-64 ετών 0,96 (-0,27, 2,21) 

Καρδιαγγειακή θνησιμότητα 15-64 ετών 1,68 (-0,43, 3,84) 

Αναπνευστική θνησιμότητα 15-64 ετών 1,80 (-4,31, 8,30) 

 

6.1 Θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας 

Ο αριθμός αποδοτέων θανάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών για τα τρία μελλοντικά κοινωνικο-οικονομικά 

σενάρια υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στο Εδάφιο 5.1 του κεφαλαίου 5.  

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εκτιμήθηκε για το υψηλό σενάριο, ενώ η μικρότερη για το χαμηλό και για τους 

δύο δείκτες θερμοκρασίας που εξετάστηκαν. Όπως ήταν αναμενόμενο η επιβάρυνση για τα άτομα άνω των 

65 ετών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή για το νεότερο σε ηλικία πληθυσμό (Πίνακας 6-3). Για 

παράδειγμα, για το κλιματολογικό σενάριο RCP8.5 και για το απώτερο μέλλον (περίοδος 2081-2100) υπό το 

υψηλό κοινωνικό-οικονομικό σενάριο εκτιμήθηκαν συνολικά 3677 θάνατοι από φυσικά αίτια που 

αποδίδονται στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας κατά τη θερινή περίοδο για τους άνω των 65 ετών 

και 109 (μόλις το 3% του συνόλου) για άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών.  Παρόμοια είναι και τα 

αποτελέσματα για τους θανάτους από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά αίτια τόσο για τη μέση και μέγιστη 

θερμοκρασία (Πίνακας 6-3 και 6-4).  

Στους Πίνακες 6-5 και 6-6 φαίνεται ο αριθμός των αποδοτέων θανάτων από καρδιαγγειακές αιτίες για όλα 

τα σενάρια και τις περιόδους και στους Πίνακες 6-7 και 6-8 για τις αναπνευστικές αιτίες. Προκύπτει και εδώ 

η μεγάλη επιβάρυνση που φαίνεται και στον συνολικό αριθμό θανάτων από την μεγάλη αύξηση των 

ατόμων >65 ετών.  
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Πίνακας 6-3 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από όλες τις φυσικές αιτίες στην 
αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1a- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 31,5⁰C κατά 

τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

17  
(6, 27) 

 

Χαμηλό 
24  

(9, 39) 
22  

(8, 35) 
27  

(10, 43) 
55  

(20, 88) 

Μεσαίο 
27  

(10, 43) 
30  

(11, 49) 
30  

(11, 49) 
76  

(28, 123) 

Υψηλό 
32  

(12, 52) 
44  

(16, 71) 
36  

(13, 58) 
109  

(40, 176) 

Άνω των 65 
ετών 

216  
(193, 238) 

 

Χαμηλό 
847  

(760, 933) 
747  

(670, 823) 
949  

(851, 1045) 
1835 

(1651, 2015) 

Μεσαίο 
954  

(855, 1051) 
1042  

(934, 1148) 
1068  

(958, 1176) 
2559  

(2303, 2810) 

Υψηλό 
1143  

(1026, 1259) 
1497  

(1343, 1650) 
1280  

(1149, 1410) 
3677  

(3309, 4038) 

 

 

Πίνακας 6-4 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από όλες τις φυσικές αιτίες στην 
αύξηση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1b- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 27,3⁰C κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική 
τιμή (1991-

2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

7  
(2, 11) 

Χαμηλό 
15  

(5, 24) 
14  

(5, 23) 
17  

(6, 28) 
46 

(16, 75) 

Μεσαίο 
16  

(6, 27) 
19  

(7, 32) 
19  

(7, 31) 
64  

(22, 104) 

Υψηλό 
20  

(7, 32) 
28  

(10, 46) 
23  

(8, 38) 
92  

(32, 149) 

Άνω των 65 
ετών 

96  
(86, 106) 

Χαμηλό 
553 

(499, 608) 
510  

(460, 561) 
649  

(585, 713) 
1640  

(1483, 1795) 

Μεσαίο 
623 

(561, 684) 
712  

(641, 782) 
731  

(659, 803) 
2287  

(2068, 2503) 

Υψηλό 
747 

(673, 820) 
1023  

(922, 1123) 
876  

(789, 963) 
3287  

(2971, 3596) 
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Πίνακας 6-5 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από καρδιαγγειακές αιτίες  στην 
αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1a- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 31,5⁰Cκατά 

τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

12  
(6, 18) 

 

Χαμηλό 
18  

(9, 26) 
16  

(8, 24) 
20  

(10, 29) 
40  

(20, 59) 

Μεσαίο 
20  

(10, 29) 
22  

(11, 33) 
22  

(11, 33) 
56  

(27, 82) 

Υψηλό 
24  

(11, 35) 
32  

(16, 48) 
26  

(13, 40) 
80  

(39, 118) 

Άνω των 65 
ετών 

139 
 (123, 154) 

 

Χαμηλό 
543  

(483, 602) 
479  

(426, 531) 
608  

(541, 674) 
1169  

(1045, 1291) 

Μεσαίο 
611  

(544, 678) 
668  

(595, 741) 
684  

(609, 758) 
1631  

(1457, 1800) 

Υψηλό 
733  

(652, 812) 
960  

(854, 1064) 
821  

(730, 909) 
2344  

(2095, 2587) 

 

 

Πίνακας 6-6 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από καρδιαγγειακές αιτίες  στην 
αύξηση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1b- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 27,5⁰C κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική 
τιμή 

(1991-
2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

4  
(2, 7) 

Χαμηλό 
10  

(4, 14) 
9  

(4, 14) 
11  

(5, 17) 
31  

(14, 47) 

Μεσαίο 
11 

(5, 16) 
13  

(6, 19) 
12  

(6, 19) 
43  

(20, 65) 

Υψηλό 
13 

(6, 20) 
18  

(8, 28) 
15  

(7, 23) 
62  

(29, 93) 

Άνω των 65 
ετών 

54  
(48, 60) 

Χαμηλό 
327  

(292, 361) 
300  

(268, 331) 
381  

(340, 421) 
1002  

(900, 1102) 

Μεσαίο 
368 

(329, 406) 
418  

(374, 462) 
429  

(383, 473) 
1398  

(1256, 1537) 

Υψηλό 
441 

(394, 487) 
601  

(538, 664) 
514  

(459, 568) 
2009  

(1804, 2209) 
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Πίνακας 6-7 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από αναπνευστικές αιτίες  στην 
αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1a- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 31,5⁰C κατά 

τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

2  
(0, 4) 

 

Χαμηλό 
3 

(0, 5) 
2 

(0, 5) 
3 

(0, 6) 
6 

(-1, 12) 

Μεσαίο 
3 

(0, 6) 
3  

(0, 7) 
3  

(0, 7) 
8 

(-1, 16) 

Υψηλό 
4 

(0, 7) 
5 

(-1, 10) 
4 

(-1, 8) 
12 

(-2, 24) 

Άνω των 65 
ετών 

22  
(16, 27) 

 

Χαμηλό 
84 

(64, 104) 
75 

(57, 92) 
95 

(72, 116) 
182 

(139, 222) 

Μεσαίο 
95 

(72, 117) 
104 

(79, 128) 
106 

(81, 131) 
253 

(194, 309) 

Υψηλό 
114 

(87, 140) 
149 

(113, 184) 
128 

(97, 157) 
364 

(279, 444) 

 

 

Πίνακας 6-8 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) από αναπνευστικές αιτίες  στην 
αύξηση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1b- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 24,8⁰C κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική 
τιμή (1991-

2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

4  
(0, 9) 

Χαμηλό 
6 

(0, 11) 
5  

(0, 10) 
6 

(0, 12) 
10  

(0, 19) 

Μεσαίο 
6 

(0, 12) 
7  

(0, 14) 
7  

(0, 13) 
15  

(-1, 27) 

Υψηλό 
8 

(0, 14) 
10  

(0, 20) 
9  

(0, 16) 
21  

(-1, 38) 

Άνω των 65 
ετών 

41  
(32, 50) 

Χαμηλό 
141  

(110, 171) 
127  

(99, 154) 
160  

(125, 193) 
254  

(200, 304) 

Μεσαίο 
159  

(124, 193) 
177  

(139, 215) 
180  

(141, 218) 
354  

(279, 423) 

Υψηλό 
191  

(149, 231) 
255  

(199, 308) 
216  

(169, 261) 
508  

(402, 608) 
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6.2 Θνησιμότητα λόγω καύσωνα 

Ο αριθμός επιπλέον θανάτων λόγω καύσωνα υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στο 

Υποκεφάλαιο 5.2 για τα τρία μελλοντικά κοινωνικο-οικονομικά σενάρια, με τις δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις ως προς τον ορισμό του καύσωνα. 

Αν κρατήσουμε τα όρια ορισμού του καύσωνα στα επίπεδα της περιόδου αναφοράς (Πίνακας 6-9), κατά τα 

έτη 1991-2005 αποδίδονται ετησίως στους καύσωνες 138 θάνατοι από φυσικά αίτια, ενώ αυτός ο αριθμός 

ανεβαίνει στους 1275 ετησίως για τη περίοδο 2031-2050 και στους 3431 για την περίοδο 2081-2100 υπό το 

ακραίο κλιματικό σενάριο RCP8.5 και για το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο.  Ωστόσο, αν υπάρξει 

προσαρμογή στις νέες αυξημένες θερμοκρασίες (Πίνακας 6-10) τότε η αύξηση της επιβάρυνσης είναι πολύ 

πιο μικρή σε σχέση με τα επίπεδα της περιόδου αναφοράς. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια ανεξαρτήτως 

της αιτίας θανάτου. 

 

Πίνακας 6-9 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% ΔΕ) για άτομα άνω των 65 ετών τις ημέρες 
με κύμα καύσωνα (Κωδικός ΗE2- Πίνακας 3.1)  κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) 

βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς 

Αιτίες 
θνησιμότητας 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 
138  

(118, 159) 

Χαμηλό 
712  

(610, 817) 
708  

(606, 813) 
945  

(809, 1085) 
1712 

(1466, 1966) 

Μεσαίο 
802  

(686, 920) 
987  

(845, 1133) 
1064  

(911, 1221) 
2388  

(2045, 2741) 

Υψηλό 
961  

(823, 1103) 
1418  

(1215, 1628) 
1275  

(1092, 1464) 
3431  

(2939, 3939) 

Καρδιαγγειακές 
98  

(83, 114) 

Χαμηλό 
504  

(426, 585) 
501  

(423, 582) 
668  

(565, 776) 
1211  

(1023, 1407) 

Μεσαίο 
567  

(479, 659) 
698  

(590, 811) 
752  

(636, 874) 
1689  

(1427, 1962) 

Υψηλό 
680  

(574, 790) 
1003  

(848, 1166) 
902  

(762, 1048) 
2427  

(2051, 2820) 

Αναπνευστικές 
18  

(13, 24) 

Χαμηλό 
93  

(66, 121) 
92  

(66, 121) 
123  

(88, 161) 
223  

(159, 292) 

Μεσαίο 
104  

(74, 137) 
128  

(92, 168) 
138  

(99, 181) 
310  

(221, 407) 

Υψηλό 
125  

(89, 164) 
184  

(131, 242) 
166  

(118, 217) 
446  

(318, 585) 
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Πίνακας 6-10 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% ΔΕ) για άτομα άνω των 65 ετών τις ημέρες 
με κύμα καύσωνα (Κωδικός ΗE2- Πίνακας 3.1)  κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) 

βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας της κάθε μελλοντικής περιόδου  

Αιτίες 
θνησιμότητας 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 
138  

(118, 159) 

Χαμηλό 
291  

(126, 169) 
203  

(116, 156) 
273  

(118, 158) 
159  

(91, 122) 

Μεσαίο 
328  

(281, 377) 
283  

(242, 325) 
308  

(264, 353) 
221  

(189, 254) 

Υψηλό 
393  

(337, 452) 
406  

(348, 466) 
369  

(316, 424) 
318  

(272, 365) 

Καρδιαγγειακές 
98  

(83, 114) 

Χαμηλό 
206  

(174, 239) 
143  

(121, 167) 
193  

(163, 225) 
112  

(95, 130) 

Μεσαίο 
232  

(196, 270) 
200  

(169, 232) 
218  

(184, 253) 
156  

(132, 182) 

Υψηλό 
278  

(235, 323) 
287  

(243, 334) 
261  

(221, 303) 
225  

(190, 261) 

Αναπνευστικές 
18  

(13, 24) 

Χαμηλό 
38  

(27, 50) 
26  

(19, 35) 
36  

(25, 47) 
21  

(15, 27) 

Μεσαίο 
43  

(30, 56) 
37  

(26, 48) 
40  

(29, 52) 
29  

(20, 38) 

Υψηλό 
51  

(36, 67) 
53  

(38, 69) 
48  

(34, 63) 
41  

(29, 54) 

 

6.3 Θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη χαμηλή θερμοκρασία 

Ο αριθμός θανάτων που αποφεύγονται με την αύξηση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα 

υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 5.3 για τα τρία μελλοντικά κοινωνικο-

οικονομικά σενάρια. 

Από τους Πίνακες 6-11, 6-12  και 6-13 φαίνεται ο αποδοτέος αριθμός θανάτων από φυσικές, 

καρδιαγγειακές και αναπνευστικές αιτίες αντίστοιχα για τα 3 κοινωνικο-οικονομικά σενάρια. Προκύπτει ότι 

η ωφέλεια από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή η μείωση του αριθμού 

θανάτων, αφορά ως επί τω πλείστον τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου, ενώ 

τα αποτελέσματα για τα νεότερα σε ηλικία άτομα παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα και ο αριθμός των 

αποδιδόμενων θανάτων είναι σχετικά μικρός αλλά όχι αμελητέος. 
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Πίνακας 6-11 Μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων (95% ΔΕ) από όλες τις φυσικές αιτίες που αποδίδονται 
στις χαμηλές θερμοκρασίες  για κάθε κοινωνικο-οικονομικό σενάριο και κατά ηλικία (Κωδικός ΗΕ3- 

Πίνακας 3-1) κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

42  
(-12, 94) 

Χαμηλό 
18  

(-5, 41) 
14  

(-4, 31) 
25 

 (-7, 57) 
3  

(-1, 7) 

Μεσαίο 
20  

(-6, 46) 
29  

(-8, 64) 
19  

(-6, 43) 
4  

(-1, 9) 

Υψηλό 
24  

(-7, 55) 
27  

(-8, 61) 
34 

 (-10, 77) 
6  

(-2, 13) 

Άνω των 65 
ετών 

439  
(311, 563) 

Χαμηλό 
528  

(373, 679) 
379 

 (269, 488) 
737 

 (523, 947) 
81 

 (57, 104) 

Μεσαίο 
593  

(421, 765) 
529  

(376, 682) 
830  

(589, 1067) 
113 

 (79, 145) 

Υψηλό 
712  

(504, 916) 
995  

(706, 1279) 
761  

(539, 979) 
161 

 (114, 209) 

 

Πίνακας 6-12 Μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων (95% ΔΕ) από καρδιαγγειακές αιτίες που αποδίσονται στις 
χαμηλές θερμοκρασίες  για κάθε κοινονικο-οικονομικό σενάριο και κατά ηλικία (Κωδικός ΗΕ3- Πίνακας 

3-1) κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

26  
(-7, 57) 

Χαμηλό 
11  

(-3, 25) 
8  

(-2, 19) 
16  

(-4, 35) 
2  

(0, 4) 

Μεσαίο 
13  

(-3, 28) 
12  

(-3, 26) 
18  

(-5, 39) 
2  

(-1, 6) 

Υψηλό 
15  

(-4, 34) 
17 

 (-4, 37) 
21  

(-6, 47) 
4  

(-1, 8) 

Άνω των 65 
ετών 

274  
(363, 184) 

Χαμηλό 
330  

(221, 438) 
238 

 (159, 315) 
461  

(309, 610) 
51  

(34, 68) 

Μεσαίο 
372  

(249, 493) 
331 

 (221,439) 
519  

(347, 687) 
70  

(47, 94) 

Υψηλό 
446 

 (298, 592) 
477  

(319, 632) 
623  

(417, 824) 
102  

(68, 135) 
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Πίνακας 6-13 Μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων (95% ΔΕ) από αναπνευστικές αιτίες που αποδίσονται στις 
χαμηλές θερμοκρασίες  για κάθε κοινονικο-οικονομικό σενάριο και κατά ηλικία (Κωδικός ΗΕ3- Πίνακας 

3-1) κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Βασική τιμή 
(1991-2005) 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Κάτω των 65 
ετών 

4  
(-10, 15) 

Χαμηλό 
2  

(-4, 7) 
1  

(-3, 5) 
2  

(-6, 9) 
0 

 (-1, 1) 

Μεσαίο 
2  

(-5, 8) 
2 

 (-4, 7) 
3 

 (-7, 10) 
0  

(-1, 2) 

Υψηλό 
2  

(-6, 9) 
2 

 (-6, 10) 
3  

(-8, 13) 
1 

 (-1, 2) 

Άνω των 65 
ετών 

54  
(92, 13) 

Χαμηλό 
65  

(16, 111) 
47 

 (12, 80) 
90  

(23, 154) 
10  

(2, 17) 

Μεσαίο 
73  

(18, 125) 
65  

(16, 112) 
101  

(25, 173) 
14  

(3, 24) 

Υψηλό 
87  

(22, 151) 
93  

(23, 161) 
122  

(31, 208) 
20  

(4, 35) 

 

6.4 Νοσηρότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας 

Ο αριθμός αποδοτέων εισαγωγών λόγω αναπνευστικών νοσημάτων υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που 

αναφέρθηκε στο Εδάφιο 5.4 του Κεφαλαίου 5 για τα 3 μελλοντικά κοινωνικο-οικονομικά σενάρια και για τις 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ορισμού του σημείου καμπής.  

Χρησιμοποιώντας την κατανομή της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς για την εκτίμηση των 

επιδράσεων της θερμοκρασίας στις εισαγωγές στα νοσοκομεία στις δύο μελλοντικές περιόδους (Πίνακας 6-

14),  παρατηρείται ότι η επιβάρυνση στις εισαγωγές μπορεί να είναι ως και 13 φορές μεγαλύτερη σε σχέση 

με αυτή της περιόδου αναφοράς για το RCP8.5 και το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο. Αντιθέτως, όταν 

η κατανομή της θερμοκρασίας αφορά την κάθε μελλοντική περίοδο, τότε παρατηρείται μία πτωτική τάση 

στον αριθμό των εισαγωγών που αποδίδονται στην έκθεση αυτή κατά τα μελλοντικά έτη για όλες τις υπό 

μελέτη υποθέσεις.  
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Πίνακας 6-14 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων εισαγωγών (95% ΔΕ) από αναπνευστικά αίτια και για 
όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ4- Πίνακας 3-1) πάνω 

από το σημείο καμπής1 κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 

Αιτία 
εισαγωγών 

Βασική 
τιμή 

(1997-
2005) 

Σημείο 
καμπής 

Κοινωνικο-
οικονομικό 

σενάριο 

RCP4.5 RCP8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Αναπνευστικά 
νοσήματα 

62 
(18, 105) 

90o 
εκατοστημόριο 

βάσει της 
κατανομής της 
θερμοκρασίας 
της περιόδου 

αναφοράς 

Χαμηλό 
128 

(37, 214) 
112 

(33, 188) 
142 

(41, 238) 
397 

(117, 662) 

Μεσαίο 
144 

(42, 241) 
156 

(46, 263) 
160 

(47, 268) 
553 

(163, 923) 

Υψηλό 
172 

(50, 289) 
225 

(65, 377) 
191 

(56, 321) 
795 

(234, 1326) 

90ο 
εκατοστημόριο 

βάσει της 
κατανομής της 
θερμοκρασίας 

της κάθε 
μελλοντικής 

περιόδου 

Χαμηλό 
45 

(13, 76) 
31 

(9, 52) 
42 

(12, 71) 
15 

(4, 25) 

Μεσαίο 
51 

(15, 86) 
43 

(12, 72) 
48 

(14, 80) 
20 

(6, 34) 

Υψηλό 
61 

(18, 103) 
62 

(18, 104) 
57 

(17, 96) 
29 

(8, 49) 

1 33,4⁰C (1997-2005), 35,0⁰C (RCP4.5, 2031-2050), 35,2⁰C (RCP8.5, 2031-2050), 35,4⁰C (RCP4.5, 2081-2100), 38,4⁰C (RCP8.5, 

2081-2100) 

 

6.5 Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση (όζον) κατά τη 
θερινή περίοδο 

Ο αριθμός αποδοτέων εισαγωγών λόγω αναπνευστικών νοσημάτων υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που 

αναφέρθηκε στο Εδάφιο 5.5 του Κεφαλαίου 5 για τα 3 μελλοντικά κοινωνικο-οικονομικά σενάρια.   

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται για το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο (Πίνακας 6-15). Οι 

θάνατοι και οι εισαγωγές ωστόσο μειώνονται για όλα τα σενάρια και για τα δύο μελλοντικά έτη σε σχέση με 

το 1995, με μοναδική εξαίρεση το σενάριο εκπομπών RCP 8.5 για το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο 

του έτους 2096 που παρατηρείται αύξηση κατά 15% περίπου και στους θανάτους από φυσικές αιτίες και στις 

εισαγωγές με αναπνευστικά νοσήματα. Αυτό συμβαίνει καθώς τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν εκτιμούν 

μείωση των πρωτογενών ρύπων και επομένως και του όζοντος στο μέλλον. Με βάση το σενάριο εκπομπών 

RCP4.5, οι θάνατοι από φυσικές αιτίες αναμένεται να υποδιπλασιαστούν στο μέλλον σε σχέση με το έτος 

αναφοράς στο χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο και να μειωθούν κατά περίπου 40% το 2046 και 20% 

το 2096 στο υψηλό. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα στο μεσαίο κοινωνικο-

οικονομικό σενάριο αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 50% το 2046 και 40% το 2096, με βάση το RCP4.5.  
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Πίνακας 6-15 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων περιστατικών (95% ΔΕ)  λόγω αυξημένων ημερήσιων 
τιμών όζοντος Ο3 σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (150 μg/m3)  κατά τη θερινή περίοδο 

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Έκβαση υγείας 

(Κωδικός Πίνακα 3-1) 

Βασική 

τιμή (1995) 

Κοινωνικο-

οικονομικό 

σενάριο 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Θνησιμότητα από 

φυσικές αιτίες (ΗΕ5a) 

1.002 

(405,1.589) 

Χαμηλό 
463 

(186, 739) 

412 

(165, 657) 

515 

(207, 821) 

579 

(233,921) 

Μεσαίο 
521 

(209, 832) 

575 

(231, 917) 

580 

(232, 925) 

808  

(325,1.284) 

Υψηλό 
625 

(251,997) 

826 

(331, 1.317) 

695 

(279, 1.108) 

1.161 

(467, 1.845) 

Εισαγωγές στα 

νοσοκομεία με 

αναπνευστικά νοσήματα 

(ΗΕ5b) 

1.861 

(-288,3.968) 

Χαμηλό 
871 

(-133,1.889) 

771 

(-118, 1670) 

968 

(-147, 2.100) 

1.081 

(-166, 2.322) 

Μεσαίο 
981 

(-149, 2.126) 

1.075 

(-164, 2.329) 

1.089 

(-166, 2.364) 

1.507 

(-232, 3.238) 

Υψηλό 
1.176 

(-179, 2.549) 

1.546 

(-236, 3.348) 

1.306 

(-199, 2.835) 

2.166 

(-333, 4.653) 

 

6.6 Θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω έκθεσης στην σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση (όλο 
το έτος) 

Ο αριθμός αποδοτέων περιστατικών λόγω έκθεσης σε σωματίδια υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο που 

αναφέρθηκε στο Εδάφιο 5.6 του Κεφαλαίου 5 για τα 3 μελλοντικά κοινωνικο-οικονομικά σενάρια. Στις 

περιπτώσεις που δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις της συγκέντρωσης των σωματιδίων πάνω από τα 

συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ, είτε στις ημερήσιες τιμές είτε στις ετήσιες, δεν έγινε εκτίμηση αποδοτέων 

θανάτων.   

Όσο αφορά τη μακροχρόνια έκθεση σε σωματίδια, υπολογίστηκε ο αριθμός αποδοτέων θανάτων για το 2046 

και το μεσαίο σενάριο (RCP 4.5) μόνο από τη μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 καθώς η μέση ετήσια 

συγκέντρωση τους είναι οριακά υψηλότερη από το όριο του ΠΟΥ. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-

οικονομικές αλλαγές, δεν παρατηρείται διαφορά στον αποδοτέο αριθμό θανάτων σε σχέση με την υπόθεση 

μόνο της κλιματικής αλλαγής (Υποκεφάλαιο 5.6).  

Όσο αφορά τη βραχυχρόνια έκθεση, όπως αναφέρθηκε δεν εκτιμώνται υπερβάσεις των ημερήσιων επιπέδων 

PM10 από τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ, ενώ ο αριθμός των περιστατικών (θανάτων ή εισαγωγών στα 

νοσοκομεία) που αποδίδονται στις αντίστοιχες υπερβάσεις των PM2.5 δεν ξεπερνά τη μονάδα για κανένα 

κοινωνικο-οικονομικό σενάριο και κανένα μελλοντικό έτος. 
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7 Οικονομικές Επιπτώσεις 

7.1 Εισαγωγή 

Η αποτίμηση του «κόστους» των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία διακρίνονται σε 

χρηματικές/νομισματικές (monetary) και μη χρηματικές/νομισματικές (non-monetary). Οι μη-νομισματικές 

είναι δυνητικά λιγότερο αμφιλεγόμενες και πιθανώς καταλληλότερες για αναλύσεις κόστους-

αποτελεσματικότητας, ενώ οι νομισματικές χρησιμοποιούνται συχνά όταν ο σκοπός είναι μια ολοκληρωμένη 

ανάλυση κόστους-οφέλους (EC, 2009). Στα πλαίσια του ΠεΣΠΚΑ, θα χρησιμοποιηθούν οι νομισματικές 

προσεγγίσεις για λόγους συγκρισιμότητας μεταξύ των τομέων.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κάθε κατηγορίας κόστους μπορούν να 

ταξινομηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές της αγοράς (market prices-MP) 

• Αξίες εκτός αγοράς (non-market values- NMV) 

• Τεκμηριωμένη γνώμη, όπου δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία που βασίζεται σε προεκτάσεις και/ή ερμηνεία 

των ήδη υπαρχόντων δεδομένων (informed judgement- IJ) 

Αυτές οι τρεις κατηγορίες μεθόδων έχουν διαφορετικούς βαθμούς αβεβαιότητας, με τις τιμές της αγοράς να 

είναι η πιο ακριβής μέθοδος, ενώ η τεκμηριωμένη γνώμη να έχει ενδεχομένως τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα 

και τη μεγαλύτερη δυσκολία εκτίμησης της αβεβαιότητας.  

Το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η έκφραση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής σε  

χρηματικό κόστος (ευρώ). Σκοπός είναι οι κίνδυνοι για την υγεία να εκφραστούν ως οικονομικό κόστος ώστε 

να είναι άμεσα συγκρίσιμοι με το εκτιμώμενο κόστος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για να 

επιτευχθεί μείωση των κινδύνων αυτών, όπως είναι τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Στα πλαίσια του ΠΕΣΠΚΑ, η έκφραση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία με οικονομικούς 

όρους συμβάλει επίσης και στη διατομεακή σύγκριση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, 

καθώς τα χρήματα αποτελούν ένα μέτρο με το οποίο οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι, η χρηματική 

αποτίμηση των κινδύνων ίσως αποτελεί και έναν τρόπο ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την επιβάρυνση 

που εκτιμάται ότι θα υπάρχει στους διάφορους τομείς λόγω της κλιματικής αλλαγής και την πιθανή 

επαγρύπνηση και ευαισθητοποίησή του. 

Η έκφραση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία σε οικονομικούς όρους δεν αποσκοπεί στην 

κοστολόγηση της ανθρώπινης ζωής αλλά στη σύγκριση του οφέλους που θα έχουν οι πιθανές δράσεις για τη 

μείωση των κινδύνων σε σχέση με το κόστος των δράσεων αυτών. 

1) Λογιστικές προσεγγίσεις (‘Accounting style’ approaches) 

1.1) Κόστος ασθενείας (Cost of Illness (COI): Το κόστος ασθενείας αποτελεί μέτρο των ιατρικών εξόδων σε 

σχέση με τις νέες περιπτώσεις για κάποια ασθένεια. Αν ο ρυθμός εμφάνισης της ασθένειας μειωθεί, τα 

ιατρικά έξοδα που εξοικονομούνται μπορούν να εκτιμηθούν και το νοσηλευτικό ίδρυμα να έχει όφελος. Σε 

αντίθετη περίπτωση, μπορούν να δηλωθούν τα άμεσα κόστη. Η χρήση του δείκτη αυτού είναι περιορισμένη 
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καθώς δεν συνυπολογίζει άλλα έμμεσα κόστη στην κοινωνία, όπως οι χαμένες ανθρωποώρες εργασίας ή το 

πώς οι άνθρωποι αξιολογούν-«κοστολογούν» την προσωπική τους υγεία.  

1.2) Ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital): Η μέθοδος αυτή προσπαθεί να μετρήσει την απώλεια από 

μελλοντικά κέρδη σε περίπτωση ανικανότητας ή πρόωρου θανάτου. Μπορεί επίσης να αναπαρασταθεί ως 

μέτρο της απώλειας της κοινωνικής ευημερίας που προκλήθηκε από θάνατο/ανικανότητα/ χαμηλή 

παραγωγικότητα. Δυνητικά, η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές εκτιμήσεις της «αξίας της 

ζωής», εξαρτώμενη από τα μελλοντικά προβλεπόμενα κέρδη, τα οποία μπορεί να φαίνονται ανήθικα και να 

μη δίνουν καμία αξία στους ανθρώπους που δεν αποτελούν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (όπως οι 

ηλικιωμένοι).  

2) Προσεγγίσεις βάσει προτιμήσεων (Preference Based approaches) 

Μια εναλλακτική μέθοδος για την αξιολόγηση των επιδράσεων στη υγεία είναι η ανάλυση των προσωπικών 

προτιμήσεων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για την αξιολόγηση 

συγκεκριμένης έκβασης ή αποκαλυφθεί βάσει στοιχείων πραγματικών συναλλαγών (πχ η συσχέτιση της 

ενόχλησης από το θόρυβο και των τιμών κατοικίας), σε σχέση με την έκθεση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

που περιλαμβάνει επίπτωση στην υγεία. Αυτό μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τις έννοιες «Θέληση 

πληρωμής» (Willingness to Pay (WTP)) για την εφαρμογή μιας προληπτικής πολιτικής και «Θέληση 

αποδοχής» (Willingness to Accept (WTA)) αποζημίωσης σε περίπτωση επιδείνωσης ενός κινδύνου. Δύο 

έννοιες που χρησιμοποιούνται για αυτές τις μεθοδολογίες είναι:  

2.1) Αξία της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life (VSL)): Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διερεύνηση 

της θέλησης πληρωμής για χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, διαιρώντας με την μείωση του κινδύνου. Η 

μέθοδος αυτή δεν μετράει την αξία μιας ζωής καθαυτής αλλά αντιστοιχεί μια νομισματική τιμή στην 

προθυμία κάποιου να δεχθεί ελαφρώς υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου. Φυσικά, η ζωή του 

καθενός είναι ανεκτίμητη και δεν μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά. 

2.2) Αξία ενός έτους ζωής (Value of Statistical Life Year (VOLY)): Ο δείκτης αυτός μετρά πιο γενικά την θέληση 

πληρωμής για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά ένα έτος. Πρέπει να σημειωθεί πως ούτε η αξία της 

στατιστικής ζωής ούτε η αξία ενός έτους ζωής αποτελούν μέτρα για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Για 

το σκοπό αυτό θα πρέπει να συνδυαστούν τα μέτρα που έχουν προαναφερθεί.  

7.2 Οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας στην υγεία 

Η θνησιμότητα αξιολογήθηκε είτε σε σχέση με τη μείωση της προσδοκώμενης ζωής, χρησιμοποιώντας την 

αξία ενός χρόνου ζωής,  είτε σε σχέση με τους θανάτους, χρησιμοποιώντας την αξία της στατιστικής ζωής 

(Amann, 2017). Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ (2009), οι τιμές των παραπάνω δεικτών που προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν είναι 1-2 εκ. € για την αξία της στατιστικής ζωής και 50.000-100.000 € για την αξία ενός 

χρόνου ζωής (τιμές 2004). Οι τιμές αυτές αφορούν την Ευρώπη και χρησιμοποιούνται σε τομείς για τους 

οποίους δεν υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένες εκτιμήσεις των δεικτών αυτών.  

Στη συγκεκριμένη οικονομική αποτίμηση χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 1,11 εκ.€ και 59.000 € (τιμές 2004) για 

την αξία της στατιστικής ζωής και την αξία ενός χρόνου ζωής, αντίστοιχα (Watkiss et al., 2009) και 

υπολογίστηκε το κόστος ή το όφελος, κατά περίπτωση, μόνο υπό το σενάριο της κλιματικής αλλαγής, χωρίς 

να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές. Θεωρήθηκε πως κατά μέσο όρο χάνονται 8 χρόνια 

ζωής για κάθε θάνατο από ζέστη ή κρύο (Watkiss et al., 2009). Οι Πίνακες 7-1 - 7-5 παρουσιάζουν τα 
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αποτελέσματα των κεντρικών εκτιμήσεων για το μέσο σενάριο εκπομπών RCP 4.5 χωρίς κοινωνικο-

οικονομικές μεταβολές για τους θανάτους από όλες τις φυσικές αιτίες (όλες οι ηλικίες) και για τις εισαγωγές 

στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα. Οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν προκύψει πολλαπλασιάζοντας 

τους θανάτους με τον δείκτη VSL και τα έτη ζωής που εκτιμάται ότι χάνονται με τον δείκτη VOLY. 

Πίνακας 7-1 Ετήσιο κόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) από την αύξηση των θανάτων λόγω αύξησης της 
μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός HE1a- Πίνακας 3-1) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους 

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

 
 

Πίνακας 7-2 Ετήσιο κόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) από την αύξηση των θανάτων λόγω αύξησης της 
μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός HE1b- Πίνακας 3-1) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους 

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

 

Πίνακας 7-3 Ετήσιο κόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) από την αύξηση των θανάτων λόγω των επεισοδίων 
καύσωνα (Κωδικός HE2- Πίνακας 3-1) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) 

 

Σχέση έκθεσης -έκβασης Δείκτης κόστους 
Kόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) 

για το σενάριο RCP4.5 
2031-2050 2081-2100 

Μέγιστη θερμοκρασία και 
θνησιμότητα 

VSL 506,16 592,74 

VOLY 215,23 252,05 

VSL:  Αξία της στατιστικής ζωής, VOLY:  Αξία ενός έτους ζωής 

Σχέση έκθεσης-έκβασης Δείκτης κόστους 
Kόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) 

για το σενάριο RCP4.5 
2031-2050 2081-2100 

Μέση θερμοκρασία και θνησιμότητα 
VSL 327,45 400,71 

VOLY 139,24 170,39 
VSL:  Αξία της στατιστικής ζωής, VOLY:  Αξία ενός έτους ζωής 

Σχέση έκθεσης -έκβασης 
Δείκτης 
κόστους 

Ορισμός καύσωνα 

Kόστος (σε εκατομμύρια 
ευρώ) για το σενάριο 

RCP4.5 

2031-2050 2081-2100 

Επεισόδια καύσωνα και 
θνησιμότητα 

VSL 

βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της περιόδου 

αναφοράς 
389,49 525,03 

βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της κάθε 
μελλοντικής περιόδου 

163,17 150,96 

VOLY 

βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της περιόδου 

αναφοράς 
169,45 223,26 

βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της κάθε 
μελλοντικής περιόδου 

69,38 64,19 

VSL:  Αξία της στατιστικής ζωής, VOLY:  Αξία ενός έτους ζωής 
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Πίνακας 7-4 Ετήσιο όφελος (σε εκατομμύρια ευρώ) από την αύξηση των θανάτων λόγω αύξησης της 
ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός HE3- Πίνακας 3-1) κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους 

(Οκτώβριος- Μάρτιος) 

 

Οι ετήσιες εκτιμήσεις και για το οικονομικό κόστος και για το οικονομικό όφελος χαρακτηρίζονται ως υψηλές 

καθώς ξεπερνούν το 1 εκ.€. Όσο αφορά την κατάταξη εμπιστοσύνης της χρηματικής αποτίμησης, 

χαρακτηρίζεται ως μεσαία, υποδηλώνοντας την ύπαρξη κάποιων περιορισμών σε σχέση με τη συνέπεια και 

πληρότητα των δεδομένων, μοντέλων και παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν.  

Αντίστοιχη αξιολόγηση έγινε και για την νοσηρότητα με τη χρήση του κόστους ανά ημέρα νοσηλείας. Με 

βάση τις τιμές του WHO (WHO CHOICE Database), το μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας για την Ελλάδα είναι 

138 € (τιμές 2005). Ο αριθμός εισαγωγών λόγω αναπνευστικών νοσημάτων που εκτιμήθηκε ότι αποδίδεται 

στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας κατά 1°C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-

Σεπτέμβριος) πολλαπλασιάστηκε με το μέσο αριθμό ημερών νοσηλείας με αναπνευστικά νοσήματα που 

εκτιμάται στις 6 ημέρες (ΕΛΣΤΑΤ, 2019ε), ώστε να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ανθρωποημερών νοσηλείας 

λόγω αναπνευστικών νοσημάτων.  

 

Πίνακας 7-5 Ετήσιο κόστος (σε ευρώ) από την αύξηση των εισαγωγών από αναπνευστικές αιτίες στα 
νοσοκομεία λόγω αύξησης της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής (Κωδικός 

HE4- Πίνακας 3-1) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

 

7.3 Οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία 

Αντίστοιχα με την οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας στην υγεία έγινε και η 

οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανση. Χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες για την 

αξία της στατιστικής ζωής (VSL-1,11 εκ.€ (τιμές 2004)) και την αξία ενός έτους ζωής (VOLY- 59.000 € (τιμές 

2004)) όσο αφορά τη θνησιμότητα, και το ημερήσιο κόστος νοσηλείας (138 € (τιμές 2005)) όσο αφορά τη 

νοσηρότητα. Θεωρήθηκε πως κατά μέσο όρο χάνονται 6 μήνες ζωής για κάθε θάνατο που αποδίδεται στην 

Σχέση έκθεσης -έκβασης Δείκτης κόστους 
Kόστος (σε εκατομμύρια ευρώ) 

για το σενάριο RCP4.5 
2031-2050 2081-2100 

Ελάχιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα 
VSL 320,79 306,36 

VOLY 136,41 130,27 
VSL:  Αξία της στατιστικής ζωής, VOLY:  Αξία ενός έτους ζωής 

Σχέση έκθεσης -έκβασης 
Δείκτης 
κόστους 

Σημείο καμπής 

Kόστος (σε ευρώ) για το 
σενάριο RCP4.5 

2031-2050 2081-2100 

Μέγιστη θερμοκρασία και 
εισαγωγές στα νοσοκομεία 

με αναπνευστικά 
νοσήματα 

Ημερήσιο 
κόστος 

νοσηλείας 
(τιμές 2005) 

90o εκατοστημόριο βάσει της 
κατανομής της θερμοκρασίας 

της περιόδου αναφοράς 
124.200 140.760 

90ο εκατοστημόριο βάσει της 
κατανομής της θερμοκρασίας 

της κάθε μελλοντικής περιόδου 
43.884 38.916 
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βραχυχρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους (Bickel & Friedrich, 2005) και 1 έτος ζωής για τη 

μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 (Apte et al., 2018). Επίσης, ο μέσος αριθμός ημερών νοσηλείας με 

καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα εκτιμάται στις 7 και 6 ημέρες αντιστοίχως (ΕΛΣΤΑΤ, 2019ε). Οι 

οικονομικές επιπτώσεις αναφορικά με τη θνησιμότητα έχουν προκύψει πολλαπλασιάζοντας τους θανάτους 

με τον δείκτη VSL και τα έτη ζωής που εκτιμάται ότι χάνονται με τον δείκτη VOLY, ενώ αναφορικά με τη 

νοσηρότητα πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο κόστος νοσηλείας με τον εκτιμώμενο αριθμό ημερών 

νοσηλείας. 

Ο Πίνακας 7-6  παρουσιάζει τα αποτελέσματα των κεντρικών εκτιμήσεων για το μέσο σενάριο εκπομπών RCP 

4.5 χωρίς κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές για τους θανάτους από όλες τις φυσικές αιτίες (όλες οι ηλικίες) 

και για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα που αποδίδονται στα αυξημένα επίπεδα 

όζοντος. Σχετικά με την έκθεση σε ατμοσφαιρικά σωματίδια, το οικονομικό κόστος από την αύξηση των 

θανάτων από φυσικά αίτια λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε PM2.5 εκτιμάται στα 54 εκ. € (με βάση το δείκτη 

VSL) και στις 2,9 εκ. € (με βάση το δείκτη VOLY) για το σενάριο RCP4.5 το έτος 2046, ενώ για το αντίστοιχο 

σενάριο το 2096 δεν εκτιμήθηκε αποδοτέος αριθμός  θανάτων και κατ’ επέκταση ούτε οικονομικό κόστος. 

Δεν παρουσιάζεται η οικονομική αποτίμηση για τα περιστατικά που αποδίδονται στην έκθεση (μακροχρόνια 

και βραχυχρόνια) σε PM10 καθώς ο αριθμός των περιστατικών είτε δεν υπολογίστηκε είτε ήταν μικρότερος 

της μονάδας.  

 

Πίνακας 7-6 Ετήσιο κόστος (σε ευρώ) από την αύξηση των περιστατικών λόγω αυξημένων ημερήσιων 
τιμών όζοντος Ο3 σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (150 μg/m3)  κατά τη θερινή περίοδο 

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Δείκτης υγείας Δείκτης κόστους 

Kόστος (σε ευρώ) για το 

σενάριο RCP4.5 

2046 2096 

Θνησιμότητα από φυσικές αιτίες (ΗΕ5a) 
VSL 540,1 εκ 621,5 εκ 

VOLY 14,5 εκ 16,7 εκ 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά 

νοσήματα (ΗΕ5b) 

Ημερήσιο κόστος νοσηλείας 

(τιμές 2005) 
765.900 875.196 

VSL:  Αξία της στατιστικής ζωής, VOLY:  Αξία ενός έτους ζωής 
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7.4 Κατάταξη εκτιμήσεων και κατάταξη εμπιστοσύνης των οικονομικών αποτιμήσεων 

Οι εκτιμήσεις έχουν αξιολογηθεί ως Χαμηλές (Χ), Μεσαίες (Μ) και Υψηλές (Υ) ανάλογα με το ετήσιο κόστος 

ως εξής: 

Χ: λιγότερο από 100.000 το χρόνο, 

Μ: 100.000-1.000.000 το χρόνο,  

Υ: πάνω από 1.000.000 το χρόνο 

Αντίστοιχα, η εμπιστοσύνη στη χρηματική αποτίμηση αξιολογήθηκε ως εξής: 

Η αξιολόγηση των εκτιμήσεων και η κατάταξη της εμπιστοσύνης της χρηματικής αποτίμησης παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7-6. Το πρόσημο ‘+’ υποδηλώνει κέρδος ή μείωση του κόστους ενώ το ‘-’ αρνητική επίπτωση ή 

απώλεια. 

Όσο αφορά τις σχέσεις των επεισοδίων καύσωνα με τη θνησιμότητα και της υψηλής θερμοκρασίας με τις 

εισαγωγές στα νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα για τις οποίες έγινε εκτίμηση των επιδράσεων με 2 

τρόπους, η κατάταξη εκτιμήσεων και εμπιστοσύνης των οικονομικών αποτιμήσεων ήταν ίδια και για τους 

δύο τρόπους. Για το λόγο αυτό, στον Πίνακα 7-6 αναφέρονται οι υπό μελέτη σχέσεις και όχι οι τρόποι με τους 

οποίους εκτιμήθηκαν ποσοτικά οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στις υποκείμενες εκβάσεις υγείας 

ξεχωριστά.  

 

 Υψηλή: Υποδηλώνει σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, μοντέλα και παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη χρηματική 
αποτίμηση και την εφαρμογή αυτών στη τωρινή αξιολόγηση. 

 Μεσαία: Υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων περιορισμών σε σχέση με τη συνέπεια και πληρότητα των δεδομένων, μοντέλων και 
παραδοχών που χρησιμοποιούνται στη χρηματική αποτίμηση 

 Χαμηλή: Υποδηλώνει ότι η γνώση που έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική αποτίμηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 
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Πίνακας 7-7 Κατάταξη εκτιμήσεων και κατάταξη εμπιστοσύνης των οικονομικών αποτιμήσεων για τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας 

 

Κωδικός 
Πίνακα 3-1 

Σχέση 
RCP4.5 

Μέθοδος εκτίμησης 
Κατάταξη 

εμπιστοσύνης 
Σχόλια 

2031-2050 2081-2100 

HE1a Μέγιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα -Υ -Υ 
Αξίες εκτός αγοράς/ 

VSL 
Μ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

HE1a Μέγιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα -Υ -Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VOLY 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

HE1b Μέση θερμοκρασία και θνησιμότητα -Υ -Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VSL 
Μ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

HE1b Μέση θερμοκρασία και θνησιμότητα -Υ -Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VOLY 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

HE2 
Επεισόδια καύσωνα και θνησιμότητα 

(βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς) 

-Υ -Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VSL 
Μ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

HE2 
Επεισόδια καύσωνα και θνησιμότητα 

(βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς) 

-Υ -Υ 
Αξίες εκτός  αγοράς / 

VOLY 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

HE3 Ελάχιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα +Υ +Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VSL 
Μ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

HE3 Ελάχιστη θερμοκρασία και θνησιμότητα +Υ +Υ 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VOLY 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

HE4 

Μέγιστη θερμοκρασία και εισαγωγές 
στα νοσοκομεία με αναπνευστικά 

νοσήματα  (βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς) 

-Μ -Μ 

Αξίες της μη αγοράς/ 
Κόστος ανά ημέρα 

νοσηλείας 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα 
εκτίμησης του κόστους. 
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Πίνακας 7-8 Κατάταξη εκτιμήσεων και κατάταξη εμπιστοσύνης των οικονομικών αποτιμήσεων για τις συνέπειες της έκθεσης στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση 

 

Κωδικός 
Πίνακα 3-1 

Σχέση 
RCP4.5 

Μέθοδος εκτίμησης 
Κατάταξη 

εμπιστοσύνης 
Σχόλια 

2031-2050 2081-2100 

ΗΕ5a 
Βραχυχρόνια έκθεση σε Ο3 και 

θνησιμότητα από φυσικές αιτίες  
-Υ -Υ 

Αξίες εκτός αγοράς / 
VSL 

Μ 
Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

ΗΕ5a 
Βραχυχρόνια έκθεση σε Ο3 και 

θνησιμότητα από φυσικές αιτίες  
-Υ -Υ 

Αξίες εκτός αγοράς / 
VOLY 

Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

ΗΕ5b 
Βραχυχρόνια έκθεση σε Ο3 και εισαγωγές 

στα νοσοκομεία με αναπνευστικά 
νοσήματα  

-Μ -Μ 
  Αξίες της μη αγοράς/ 

Κόστος ανά ημέρα 
νοσηλείας 

Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα 
εκτίμησης του κόστους. 

ΗΕ6a 
Μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 και 
θνησιμότητα από φυσικές αιτίες  

-Υ (-) 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VSL 
Μ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

ΗΕ6a 
Μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 και 
θνησιμότητα από φυσικές αιτίες  

-Υ (-) 
Αξίες εκτός αγοράς / 

VOLY 
Χ 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αβεβαιότητα στον 
υπολογισμό των ετών ζωής που χάνονται 
ανά θάνατο. 

(-): Δεν υπολογίστηκαν αποδοτέοι θάνατοι  
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8 Ικανότητα Προσαρμογής Τομέα 

Η ιδιαιτερότητα και κρισιμότητα των κλιματικών φαινομένων απαιτεί θεσμούς και πολίτες ενημερωμένους 

και ικανούς να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε βάθος πολλών δεκαετιών. Ωστόσο, η υπάρχουσα 

προσαρμοστική ικανότητα σε ακραίες κλιματικές καταστάσεις και στις σταδιακές, μη αντιστρέψιμες αλλαγές 

που αυτές αναμένεται να επιφέρουν στον τρόπο ζωής των πολιτών, είναι περιορισμένη (ΕΣΠΚΑ, 2016).  

Η ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας είναι μια πολύπλευρη έννοια και περιλαμβάνει άυλες και υλικές 

παρεμβάσεις. Παραδείγματα άυλων παρεμβάσεων είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και επιμόρφωση, ενώ 

οι υλικές παρεμβάσεις αφορούν κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, καινοτόμα θεραπευτικά εργαλεία κ.α. 

Γενικά, η προσαρμοστική ικανότητα θεωρείται άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πρόσβασης (ατόμων 

και θεσμών) σε χρηματοοικονομικούς πόρους και πληροφόρηση (ΕΣΠΚΑ, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας πρέπει να αφορά δράσεις που να προλαμβάνουν τις εν δυνάμει 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και όχι δράσεις που να απαντούν στα ήδη συμβαίνοντα καιρικά και 

κλιματικά φαινόμενα. 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διακρίνεται στην αυθόρμητη και τη σχεδιασμένη προσαρμογή. Η 

αυθόρμητη προσαρμογή γίνεται ατομικά από τους οικονομικούς παράγοντες (καταναλωτές ή/και 

παραγωγούς) και αποτελεί αντίδραση στην κλιματική αλλαγή και στις οικολογικές μεταβολές των φυσικών 

συστημάτων. Η σχεδιασμένη προσαρμογή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποφάσεων και πολιτικών, ενώ 

βασίζεται στην παρέμβαση του κράτους και υλοποιείται είτε μέσω νομοθετημάτων, είτε μέσω άμεσων 

δημόσιων επενδύσεων, είτε με τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων. Σκοπός και των δύο κατηγοριών 

προσαρμογής είναι ο μετριασμός των αρνητικών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής (ΕΜΕΚΑ, 2011). 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί συντονισμένη δράση τόσο εντός του τομέα της Υγείας, όπως 

οι ενέργειες στους χώρους υγείας, όσο και εκτός αυτού, όπου απαιτείται συνεργασία με φορείς, όπως η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και οι δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

σχετικά με την αυτοπροστασία τους (ΕΣΠΚΑ, 2016). Σε ότι αφορά αποκλειστικά το τομέα της Υγείας, η 

ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει: 

1. Διάχυση της πληροφορίας και προσβασιμότητα στα δεδομένα που αφορούν της επιδράσεις της 

κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου 

2. Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες οι οποίες πιθανόν να ενισχυθούν με τη κλιματική αλλαγή, 

καθώς και σε τρόπους για τον μετριασμό τους 

3. Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα περιβαλλοντικής 

επιδημιολογίας και κλιματικής αλλαγής 

4. Παρακολούθηση των ασθενειών (δημιουργία κατάλληλων υποδομών, εργαστηρίων κ.λπ., 

εξειδικευμένη εκπαίδευση νέων απασχολουμένων στον τομέα της υγείας, κ.α.) 

5. Προγράμματα προετοιμασίας των συστημάτων υγείας στη πιθανές αυξημένες ανάγκες λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων  

6. Βελτιώσεις και αλλαγές στις υποδομές του συστήματος υγείας (για παράδειγμα, κλιματισμός στα 

νοσοκομεία, παροχή και ενίσχυση του κατάλληλου ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού για τις 

αυξημένες ανάγκες λόγω κλιματικής αλλαγής) 

7. Προσαρμογή των συνθηκών στο χώρο εργασίας, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες της μειωμένης 

παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και/ή 

αναπροσαρμογή των ωρών/περιόδων εργασίας 
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8. Στενότερη ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων/παροχή ιατρικής βοήθειας στο χώρο εργασίας 

9. Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης (προς μετριασμό των συνεπειών από τις απρόβλεπτες 

και ακραίες καιρικές μεταβολές, για παράδειγμα τα κύματα καύσωνα) 

10. Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης (για παράδειγμα τη ποιότητα του αέρα, 

ποιότητα του παρεχόμενου νερού) (ΕΜΕΚΑ, 2011). 

Ένα παράδειγμα ανάπτυξης συστήματος για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περιόδους 

αυξημένων θερμοκρασιών και καυσώνων αποτελεί η εφαρμογή για έξυπνες συσκευές που αναπτύχθηκε από 

το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους φορείς. Το EXTREMA Athens είναι μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα και ταμπλέτες που ενημερώνει για τον κίνδυνο από την Έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες σε 

πραγματικό χρόνο και δίνει οδηγίες απόφυγής του κινδύνου και προσέγγισης προς τα πιο δροσερά σημεία 

στην ευρύτερη αστική περιοχή των Αθηνών. Πρόκειται για μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή που αποσκοπεί 

στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενημερώνοντας τους 

πολίτες για σημεία της πόλης που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, αλλά και τα δροσερά σημεία που είναι 

διαθέσιμα. Χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικά μοντέλα, η εφαρμογή 

εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. 

 

Εικόνα 8-1 Ενημερωτική αφίσα για την εφαρμογή EXTREMA Athens 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://extrema.space/.  
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9 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στην παρούσα Έκθεση έγινε μια συνολική επισκόπηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρους θανάτους λόγω συχνότερων ακραίων καιρικών 

φαινομένων, αλλά έχει και έμμεσες επιδράσεις στην υγεία ως συνέπεια περιβαλλοντικών και οικολογικών 

διαταραχών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή (για παράδειγμα αυξανόμενη απειλή από ασθένειες που 

μεταφέρονται από τα παράσιτα), καθώς και επιδράσεις για ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και από οικονομικά προβλήματα (για παράδειγμα διατροφικά ή ακόμη και 

ψυχολογικά προβλήματα) (ΕΜΕΚΑ, 2011). Από τις 45 επιδράσεις που εντοπίστηκαν στον Κατάλογο επιπέδου 

1, στις οποίες περιλαμβάνονται πιθανολογούμενες επιδράσεις αλλά και περισσότερο ή λιγότερο 

τεκμηριωμένες, επιλέχθηκαν οι 13 σημαντικότερες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια για τον Κατάλογο 

επιπέδου 2 και τελικά  έγινε ποσοτική αποτίμηση για 5 για τις οποίες υπήρχαν τα απαραίτητα δεδομένα. Για 

την ποσοτική αποτίμηση είναι αναγκαία μια συνάρτηση έκθεσης-απόκρισης που να συνδέει την έκθεση (π.χ 

μέγιστη θερμοκρασία 24ώρου) με την έκβαση υγείας (π.χ. θάνατος από αναπνευστική αιτία), δεδομένα για 

την συχνότητα της έκβασης στον πληθυσμό αναφοράς (π.χ. πόσοι θάνατοι από αναπνευστικές αιτίες 

συμβαίνουν ετησίως στον πληθυσμό αναφοράς) και δεδομένα για τα επίπεδα έκθεσης του πληθυσμού. Αυτά 

τα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα για αρκετές επιδράσεις για τις οποίες έγινε σχετική συζήτηση και 

εντοπίστηκαν οι ανάγκες για μελλοντική έρευνα.  

Στην Περιφέρεια της Αττικής, που ενώ καλύπτει μόνο περίπου 3% της έκτασης της χώρας μας, κατοικεί το 

35% περίπου του συνολικού πληθυσμού, αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις της Κλιματικής 

Αλλαγής στην υγεία (ΕΣΚΠΑ, 2016). Η υγεία του πληθυσμού είναι καλή όπως αναδεικνύεται στην ανάλυση 

των χαρακτηριστικών του Τομέα στο Κεφάλαιο 1. Ωστόσο η μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού και διάφορα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (π.χ. υψηλή δόμηση)  και του πληθυσμού (π.χ. η σημερινή και μελλοντική 

σύνθεση κατά ηλικία) καθιστούν τον πληθυσμό ευάλωτο στις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής. Επειδή στην 

Περιφέρεια Αττικής υπάρχει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών ευπάθειας, στην 

παρούσα Έκθεση έγινε αποτίμηση των επιδράσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην υγεία συνολικά για την 

Περιφέρεια αλλά και σε επίπεδο Δήμου και Περιφερεικής Ενότητας.  

Οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης που επελέγησαν (αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4), από μεγάλα πολυκεντρικά 

Ευρωπαϊκά προγράμματα ή εκθέσεις διεθνών οργανισμών, αφορούσαν την έκθεση στη θερμοκρασία 

(μέγιστη, μέση, ελάχιστη), τα περιστατικά καύσωνα και τις συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (όζον και 

αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια). Ως εκβάσεις υγείας μελετήθηκαν οι θάνατοι από όλες τις αιτίες 

εξαιρουμένων των εξωτερικών αιτιών («θάνατοι από όλες τις φυσικές αιτίες), οι θάνατοι από καρδιαγγειακές 

και αναπνευστικές αιτίες, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία με νοσήματα του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού 

συστήματος.  

Από προηγούμενα παραδοτέα (4 και 5) λάβαμε τις τιμές θερμοκρασίας και ρύπανσης για την περίοδο 

αναφοράς (1991-2005) και για 2 μελλοντικές περιόδους (2031-2050 και 2081-2100) για δύο κλιματικά 

σενάρια τα RCP4.5 (μέτριο) και RCP8.5 (ακραίο). Επίσης από το παραδοτέο 3 λάβαμε εκτιμήσεις για τον 

πληθυσμό των μελλοντικών περιόδων. Για την ανάλυση σε επίπεδο Δήμου λάβαμε δεδομένα για τα έτη 1995, 

2046 και 2096 ως αντιπροσωπευτικά έτη των τριών περιόδων (παραδοτέο 4).  

Στη σχέση θερμοκρασίας – εκβάσεων υγείας παρατηρείται, για πολλές εκβάσεις (συμπεριλαμβανομένης της 

θνησιμότητας), ένα σημείο θερμοκρασίας με τον μικρότερο κίνδυνο για τη συγκεκριμένη έκβαση (σημείο 

καμπής). Αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας σε σχέση με το σημείο αυτό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 
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της συγκεκριμένης έκβασης. Άρα π.χ. για τη θνησιμότητα μπορεί να υπολογιστεί αριθμός θανάτων που 

αποδίδεται σε υψηλές θερμοκρασίες (και αναμένεται να αυξηθεί με την κλιματική αλλαγή) και αριθμός 

θανάτων που αποδίδεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (και αναμένεται να μειωθεί).  

Όσον αφορά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, κατά την περίοδο αναφοράς αποδίδονται 230 θάνατοι 

ετησίως στα αυξημένα επίπεδα της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής για όλες 

τις ηλικίες, εκ των οποίων 216 είναι σε άτομα άνω των 65 ετών. Με το κλιματικό σενάριο RCP 4.5 ο αριθμός 

των θανάτων που αποδίδονται σε αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας διπλασιάζεται για την περίοδο 2031-

2050 και γίνεται ίσος με 534 ετησίως για την περίοδο 2081-2100, αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός είναι 

σταθερός και οι συναρτήσεις έκθεσης-απόκρισης παραμένουν ίδιες. Αν ληφθεί υπόψη το ακραίο σενάριο 

(RCP 8.5) τότε για την περίοδο 2081-2100 ο αποδοτέος αριθμός θανάτων ετησίως γίνεται 1316. Περισσότεροι 

από τους μισούς αποδοτέους θανάτους οφείλονται σε καρδιαγγειακές αιτίες, ενώ περίπου 10% σε 

αναπνευστικές αιτίες. Μικρότερες αλλά ανάλογες επιδράσεις παρατηρούνται και στις εισαγωγές στα 

Νοσοκομεία.  

Τα επεισόδια καύσωνα αναμένεται να γίνουν συχνότερα και εντονότερα με την κλιματική αλλαγή. Παρόλο 

που αναμένεται κάποια προσαρμογή του πληθυσμού στις νέες κλιματολογικές συνθήκες, δεν είναι γνωστό 

το μέγεθος της προσαρμογής και ο χρονικός ορίζοντας. Λαμβάνοντας υπόψη για τον ορισμό των καυσώνων 

την κατανομή της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς και με την υπόθεση ότι ο πληθυσμός είναι 

σταθερός και ότι οι συναρτήσεις έκθεσης –απόκρισης παραμένουν ίδιες όπως και τα σημεία καμπής, ο 

ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων για το μεσαίο σενάριο της περιόδου 2031-2050 υπερδιπλασιάζεται για 

όλες τις αιτίες θανάτου και είναι 359, ενώ για το ακραίο σενάριο της περιόδου 2081-2100 ο αριθμός αυτός 

είναι περίπου οκτώ φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την περίοδο αναφοράς και ίσος με 1145 θανάτους.  

Η μείωση που αναμένεται στους θανάτους λογω αύξησης της θερμοκρασίας του χειμώνα βρέθηκε ότι δεν 

εξισορροπεί σε κανένα σενάριο την επιβάρυνση από την αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και την 

αύξηση των περιστατικών καύσωνα.  

Σε επίπεδο Δήμων υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις μέγιστες θερμοκρασίες που παρατηρούνται ή 

αναμένονται μελλοντικά κατά τη θερινή περίοδο, με το μέσο όρο Απριλίου-Σεπτεμβρίου να διαφέρει έως και 

>10οC. Για να βρούμε την διαφορά στην επιβάρυνση που οφείλεται μόνο στις διαφορές της θερμοκρασίας 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του πληθυσμού, υπολογίστηκε ο αποδοτέος αριθμός θανάτων ανά 100.000 

πληθυσμού, σε κάθε Δήμο. Έτσι κατά το έτος αναφοράς, 1995, υπάρχουν Δήμοι με καμία επιβάρυνση λόγω 

αυξημένης μέγιστης θερμοκρασίας, ενώ υπάρχουν και Δήμοι με 6 αποδοτέους θανάτους ετησίως ανά 100.00 

πληθυσμού. Οι διαφορές αυτές γίνονται ακόμα μεγαλύτερες στις μελλοντικές περιόδους με τα 2 κλιματικά 

σενάρια: με το RCP4.5  το έτος 2046 ο ελάχιστος αποδοτέος αριθμός θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού είναι 

0 ενώ ο μέγιστος φτάνει τους 30 θανάτους και το 2096 αντίστοιχα είναι από 0 μέχρι 29. Με το RCP8.5 οι 

αντίστοιχοι αριθμοί είναι από 1 μέχρι 25 για το 2046 και από 14 μέχρι 71 για το 2096.  Στο Παράρτημα 3 της 

έκθεσης παρατίθενται αναλυτικά οι τιμές ανά Δήμο, ανά αιτία θανάτου, για όλες τις ηλικίες και για άτομα 

>65 ετών. Διερευνήθηκε επιπλέον ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τις αυξημένες επιδράσεις σε ορισμένους 

Δήμους και βρέθηκε ότι: η μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού,  το  μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης που 

καλύπτεται από κτίρια, το μικρότερο ποσοστό έκτασης πρασίνου,  το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, το 

χαμηλότερο επίπεδο  επίπεδο εκπαίδευσης και η μεγαλύτερη αναλογία ατόμων >65 ετών συνδέονται με 

μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις επιδράσεις της Κλιματικής αλλαγής.  
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Όσο αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, στο μέλλον αναμένεται να μειωθούν τόσο τα επίπεδα όζοντος όσο 

και των ατμοσφαιρικών σωματιδίων με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν από την ομάδα του ΕΑΑ (Παραρτημα 

4).  Μάλιστα, τα επίπεδα των σωματιδίων εκτιμώνται χαμηλότερα από τα επίπεδα που προτείνει ο ΠΟΥ για 

την προστασία της υγείας, συνεπώς δεν προκύπτουν επιδράσεις που αποδίδονται στην έκθεση των PM2.5 και 

των PM10 στην υγεία. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  (Dominici et al., 2019) 

και το Καναδά (Crouse et al., 2012) δείχνουν ότι υπάρχουν επιδράσεις των σωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία 

και σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από αυτά που προτείνει ο ΠΟΥ και πιθανόν να είναι σκόπιμο να 

μελετηθούν στο μέλλον και άλλα σενάρια επιδράσεων. Επειδή παρατηρήθηκε γεωγραφική διαφοροποίηση 

στα επίπεδα των σωματιδίων εντός της Περιφέρειας Αττικής έγινε ξεχωριστά ανάλυση σε επίπεδο Δήμου, 

επικεντρώνοντας στους Δήμους (Δήμοι του Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών και 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά) που παρουσίαζαν υπερβάσεις στις εκτιμώμενες τιμές στο μέλλον. Από αυτή 

την ανάλυση προκύπτει ότι με το RCP4.5 αναμένονται 1416 θάνατοι από μακροχρόνια έκθεση σε ΡΜ10 το 

2046 και 938 το 2096, ενώ για το RCP8.5 οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 886 και 507. Συγκρίσιμου μεγέθους 

είναι και οι επιδράσεις των ΡΜ2.5. Προκύπτει επομένως ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση εντός της 

Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  

Οι θάνατοι από όλες τις φυσικές αιτίες που αποδίδονται στην βραχυχρόνια έκθεση σε συγκεντρώσεις όζοντος 

που υπερβαίνουν τα όρια του ΠΟΥ εκτιμώνται στους 491 και 565 θανάτους, για το 2046 και το 2096 

αντίστοιχα, με βάση το σενάριο εκπομπών RCP4.5, ενώ την περίοδο αναφοράς ο αριθμός των αποδιδόμενων 

θανάτων είναι διπλάσιος (1002 θάνατοι). Με βάση το ίδιο σενάριο εκπομπών, 925 εισαγωγές στα 

νοσοκομεία με αναπνευστικά νοσήματα μπορούν να αποδοθούν στην έκθεση σε αυξημένα επίπεδα όζοντος 

στο εγγύς μέλλον και 1.057 στο τέλος του αιώνα, έναντι 1861 εισαγωγών κατά τη περίοδο αναφοράς. Ωστόσο, 

τα αποτελέσματα των εισαγωγών έχουν αυξημένη αβεβαιότητα και θα πρέπει να ερμηνεύονται με 

επιφυλακτικότητα. Για την έκθεση σε όζον υπάρχουν τεκμηριωμένες μόνο οι επιδράσεις της βραχυχρόνιας 

έκθεσης που ήταν πολύ δύσκολο να αναλυθούν σε επίπεδο Δήμου. Επιπλεόν το όζον εμφανίζει μεγαλύτερη 

χωρική ομοιογένεια.  

Υπολογίστηκαν οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα τρία σενάρια κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών στη Περιφέρεια Αττικής από το Παραδοτέο 3 και με 

επιπλέον υποθέσεις υπολογίστηκε και ο αριθμός των >65 ετών. Η αύξηση τους ποσοστού των ηλικιωμένων 

στο μέλλον (από 14% σε περίπου 30%) θα οδηγήσει στην αύξηση των ευάλωτων ατόμων στον πληθυσμό. Η 

μεγαλύτερη επιβάρυνση από την έκθεση σε υψηλές υερμοκρασίες εκτιμήθηκε για το υψηλό σενάριο, ενώ η 

μικρότερη για το χαμηλό. Όπως ήταν αναμενόμενο η επιβάρυνση για τα άτομα άνω των 65 ετών είναι πολύ 

μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή για τον νεότερο σε ηλικία πληθυσμό. Ενδεικτικά, για το RCP8.5 και για το 

απώτερο μέλλον (περίοδος 2081-2100)  στο υψηλό κοινωνικό-οικονομικό σενάριο εκτιμήθηκαν συνολικά 

3677 θάνατοι από φυσικά αίτια που αποδίδονται στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας κατά τη θερινή 

περίοδο για τους άνω των 65 ετών και 109 (μόλις το 3% του συνόλου) για άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα για τους θανάτους από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά αίτια τόσο 

για τη μέση και μέγιστη θερμοκρασία. Προκύπτει ότι η ωφέλεια από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τους 

χειμερινούς μήνες, δηλαδή η μείωση του αριθμού θανάτων, αφορά κυρίως τα άτομα ηλικίας άνω των 65 

ετών ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου, ενώ τα αποτελέσματα για τα νεότερα σε ηλικία άτομα παρουσιάζουν 

μεγάλη αβεβαιότητα και ο αριθμός των αποδιδόμενων θανάτων είναι σχετικά μικρός αλλά όχι αμελητέος. 

Χρησιμοποιώντας την κατανομή της θερμοκρασίας της περιόδου αναφοράς για την εκτίμηση των 

επιδράσεων της θερμοκρασίας στις εισαγωγές στα νοσοκομεία στις δύο μελλοντικές περιόδους, 

παρατηρείται ότι η επιβάρυνση στις εισαγωγές μπορεί να είναι ως και 13 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με 

αυτή της περιόδου αναφοράς για το RCP8.5 και το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό σενάριο.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

102 

Με βάση την αξία στατιστικής ζωής (1,1 εκατ.€), €, η ετήσια οικονομική επίπτωση της κλιματικής αλλαγής 

από τις εκτιμούμενες επιδράσεις είναι για την περίπτωση του σεναρίου RCP4.5 κατά την περίοδο 2031-2050 

ετησίως συνολικά μέχρι 1,4 δισεκατομμύρια (506,16 εκατ. € από έκθεση σε αυξημένη μέγιστη θερμοκρασία, 

389,49 εκατ από την έκθεση σε καύσωνες, 540,1 εκατ από την έκθεση σε όζον) για την Περιφέρεια Αττικής. 

Για τη εικοσαετία 2081-2100 θα είναι μέχρι 1,7 δισεκατ (592,74 εκατ. € από έκθεση σε αυξημένη μέγιστη 

θερμοκρασία, 525,03εκατ από την έκθεση σε καύσωνες, 621,5 εκατ από την έκθεση σε όζον). Επισημαίνεται 

επιφύλαξη για την άθροιση του κόστους επιμέρους κατηγοριών που μπορεί να επικαλύπτονυται εν μέρει, 

αλλά αν συνεκτιμηθεί ότι πολλές επιδράσεις δεν ήταν δυνατόν να κοστολογηθούν, το αναφερόμενο ποσό 

είναι υποεκτιμημένο. Το αντίστοιχο όφελος που θα προκύψει από την αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας 

το χειμώνα εκτιμάται στα 320,79 εκατ. €, και 306,36 εκατ. € για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, αντίστοιχα.  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία ενός χρόνου ζωής αποτιμάται σε 59.000€, η ετήσια οικονομική 

επίπτωση της κλιματικής αλλαγής από τις εκτιμούμενες επιδράσεις είναι για την περίπτωση του σεναρίου 

RCP4.5 κατά την περίοδο 2031-2050 ετησίως συνολικά μέχρι 400 εκατομμύρια (215,23 εκατ. € από έκθεση 

σε αυξημένη μέγιστη θερμοκρασία, 169,45 εκατ από την έκθεση σε καύσωνες, 14,5 εκατ από την έκθεση σε 

όζον) για την Περιφέρεια Αττικής. Για τη εικοσαετία 2081-2100 θα είναι μέχρι 492 εκατ (252,05εκατ. € από 

έκθεση σε αυξημένη μέγιστη θερμοκρασία, 223,26 εκατ από την έκθεση σε καύσωνες, 16,7 εκατ από την 

έκθεση σε όζον). Το αντίστοιχο όφελος που θα προκύψει από την αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας το 

χειμώνα εκτιμάται στα 136,41 εκατ. €, και 135,94 εκατ. € για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, αντίστοιχα.  

Ένα επιπλεόν κόστος προκύπτει από την εκτιμούμενη αύξηση της νοσηρότητας, περίπου 1 εκατομμύριο.  

Κλείνοντας, τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο τομέα της 

Υγείας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Για πολλές πιθανές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες 

και επομένως δεν μπορούν να γίνουν ποσοτικές εκτιμήσεις.  

2. Ωστόσο, η ποσοτική εκτίμηση των επιδράσεων για τις οποίες υπάρχει τεκμηρίωση δείχνει ότι προβλέπεται 

σημαντική επιβάρυνση στη θνησιμότητα και νοσηρότητα του πληθυσμού με βάση ακόμα και τα σχετικά ήπια 

σενάρια κλιματικής αλλαγής,  από την αύξηση στη θερμοκρασία και τη συχνότητα επεισοδίων καύσωνα.  

3. Η παραπάνω επιβάρυνση δεν αντισταθμίζεται από το όφελος της αύξησης της θερμοκρασίας τον χειμώνα.  

4. Η γεωγραφική διαφοροποίηση της θερμοκρασίας εντός της Περιφέρειας αναδυκνύει διαφορές στην 

επιβάρυνση, με αυξημένες επιδράσεις να συνδέονται με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο στον πληθυσμό, 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και ποσοστό δομημένης έκτασης, 

μικρότερη έκταση πρασίνου και μεγαλύτερη αναλογία ατόμων >65 ετών.  

5. Με βάση τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές συγκεντρώσεις ρύπων, επιβάρυνση προβλέπεται από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε όζον.  

6. Όσον αφορά την έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια προβλέπεται να συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα αν 

λάβουμε υπόψη τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις ανά Δήμο όπου παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων 

του ΠΟΥ.  Ίσως μελλοντικά γίνουν υπολογισμοί με βάση πρόσφατες μελέτες που δείχνουν επιδράσεις και 

κάτω από τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες είναι σε αναθεώρηση.  

7. Οι προβολές του πληθυσμού στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη κοινονικο-οικονομικές μεταβολές 

αναδεικνύουν αύξηση των ευάλωτων ομάδων κυρίως από την άυξηση του ποσοστού των ατόμων >65 ετών.  
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8. Το κόστος από τις παραπάνω επιδράσεις είναι σημαντικό.  

9. Χρειάζεται πιο εντατική υποστήριξη της έρευνας στα θέματα των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

υγεία, παγκόσμια αλλά και στην χώρα μας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πίνακας Π1-1 Κατάλογος Ανάλυσης 1ου επιπέδου 

A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

1 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στην 
συχνότητα των 

υψηλών και 
ακραίων 

θερμοκρασιών 
(καύσωνες) 

Πρόσθετες 
επιδράσεις λόγω 
των επεισοδίων 

καύσωνα - 
επιδράσεις στη 

νοσηρότητα 

Α 

Επιδράσεις στο 
εργατικό δυναμικό. 

Αυξημένες ανάγκες για 
περίθαλψη ευπαθών 

ανθρώπων. 
Αφυδάτωση, θερμικό 
στρες, εξάντλητση και 

ηλίαση. Επιδράσεις 
στην ψυχική υγεία 

Νοσηρότητα λόγω υψηλής 
θερμοκρασίας 

 

2 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 

Αυξημένη 
νοσηρότητα κατά 
τη διάρκεια του 

καλοκαιριού 

Α 
Αυξημένες ανάγκες σε 
υπηρεσίες υγείας και 

φροντίδα ηλικιωμένων 

Νοσηρότητα λόγω υψηλής 
θερμοκρασίας 

 

3 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Αυξημένη 
θνησιμότητα κατά 

τη διάρκεια του 
καλοκαιριού 
(κάυσωνες) 

Α 
Αυξημένες ανάγκες σε 
υπηρεσίες υγείας και 

φροντίδα ηλικιωμένων 

Θνησιμότητα λόγω υψηλής 
θερμοκρασίας (και 

επεισόδια καύσωνα) 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

4 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία, 
στα επεισόδια 
καύσωνα, στην 

υπεριώδη 
ακτινοβολία 

κ.λπ. 

Αλλαγές στη 
ποιότητα του αέρα 

και αύξηση της 
συχνότητας και της 

έντασης των 
επεισοδίων 

ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης κατά τη 

διάρκεια των 
θερμών εποχών 

(κυρίως του 
τροποσφαιρικού 
όζοντος, κάποιων 

δευτερογενών 
σωματιδίων κ.λπ.) 

Α 

Αύξηση στην ένταση και 
τη συχνότητα της 

σχετιζόμενης 
θνησιμότητας και 
νοσηρότητας π.χ. 

αύξηση στις 
αναπνευστικές 

ασθένειες και στις 
σχετικές εισαγωγές στο 

νοσοκομείο. 
Οικονομικές επιδράσεις 

στο τομέα της Υγείας. 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά την θερινή περίοδο 

 

5 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
καλοκαιριού, 

καύσωνες 

Αυξημέμες ανάγκες 
για χρήση 

κλιματιστικών-> 
Αύξηση στις 
ενεργειακές 

ανάγκες-> Αύξηση 
στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση 

Α 

Θνησιμότητα και 
θνηνότητα από όλες τις 

αιτίες, από 
αναπνευστικές και 

καρδιαγγεικές αιτίες και 
γενικά δυσμενείς 
επιδράσεις που 

σχετίζονται με τη 
βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια έκθεση 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά την θερινή περίοδο 

Ενέργεια 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

στην ατσμοσφαιρική 
ρύπανση 

6 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 
Ξηρασίες 

Αύξηση των 
δασικών 

πυρκαγιών 
Α 

Απώλεια περιουσίας, 
θάνατοι λόγω 

ατυχημάτων, πιθανώς 
αυξημένα επίπεδα 
άγχους μεταξύ των 

πληγέντων. 
Αναπνευστική και 

καρδιαγειακή 
νοσηρότητα λόγω 

αυξημένων επιπέδων 
ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά την θερινή περίοδο 

Δομημένο Περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά / 
Δασικά Οικοσυστήματα & 

Βιοποικιλότητα-
Οικοσυστήματα 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

7 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 
Ξηρασίες 

Αύξηση στη 
συχνότητα και την 

ένταση των ημερών 
μεταφοράς σκόνης 
από τη Σαχάρα-> 

αύξηση στις 
συγκεντρώσεις των 

σωματιδιακών 
ατμοσφαιρικών 

ρύπων που μπορεί 
να μεταφέρουν 
βιολογικό υλικό 

παθογενών 
παραγόντων 

Α 

Δυσμενείς επιδράσεις 
της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, που 
επιδεινώνονται λόγω 

των βιολογικών 
παραγόντων 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά την θερινή περίοδο 

 

8 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 

Χρονικά 
μεγαλύτερες 

περίοδοι ύπαρξης 
αλλεργιογόνων 

(γύρη) με υψηλές 
συγκεντρώσεις 

Α 

Επιδράσεις στην υγεία. 
Περισσότεροι άνθρωποι 

με αλλεργικό πυρετό 
και άσθμα λόγω γύρης. 

Αύξηση της 
κρισιμότητας των 

συμπτωμάτων. 
Μεγαλύτερες 

απαιτήσεις για 
διάγνωση και θεραπεία 

πολύπλοκων 
αλλεργιογόνων 

Γύρη/ αλλεργιογόνα  
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

9 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 

Αύξηση στην 
ένταση της 

βροχόπτωσης 
και στον όγκο 

νερού. Αύξηση 
στη συχνότητα 

των επεισοδίων 
έντονης 

βροχόπτωσης 
κατά τη 

διάρκεια του 
χειμώνα 

Πλημμύρες που 
οδηγούν στη 

φυσική 
καταστροφή των 

υποδομών και 
κτιρίων του 

συστήματος Υγείας 
και προβλήματα 
στη μεταφορά 

ασθενών, ιατρικού 
προσωπικού και 

προμηθειών 

Α 

Προβλήματα στη 
λειτουργία των 

νοσοκομείων, κλινικών 
και μονάδων φροντίδας 
ηλικιωμένων. Αποτυχία 
στην παροχή φροντίδας 
για την υγεία. Κάποιες 

υπηρεσίες ίσως 
χρειάζεται να 

μετεγκατασταθούν 

Υποδομές του συστήματος 
Υγείας 

Υποδομές 

10 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Υπερφότωση 
τεχνολογικού 

εξοπλισμού στα 
νοσοκομεία κατά 

τη διάρκεια 
επειδοσίων 

καύσωνα 

Α 
Προβλήματα στις 
επικοινωνίες των 

νοσοκείων 

Υποδομές του συστήματος 
Υγείας 

Ενέργεια/ Υποδομές 

11 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Τα κτίρια και άλλες 
υποδομές 

ενδέχεται να μην 
είναι ανθεκτικά σε 
αυτά τα γεγονότα 

Α 
Πιθανό προσωρινό 
κλείσιμο θαλάμων, 
λόγω μη ασφαλούς 

περιβάλλοντος 

Υποδομές του συστήματος 
Υγείας 

Υποδομές 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

(π.χ. καύσωνες και 
πλημμύρες) 

θεραπείας. Αύξηση 
αναγκών για κλιματισμό 

12 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 
Ξηρασίες 

αυξημένη ξηρασία -
> μείωση των 

θρεπτικών 
συστατικών του 
εδάφους (π.χ. 

άζωτο, οργανικός 
άνθρακας) 

Α 

Μειωμένα θρεπτικά 
συστατικά στο φαγητό-
> μη επαρκής πρόληψη 

σε κάποια θρεπτικά 
συστατικά όπως ο 

σίδηρος, το κάλιο, οι 
βιταμίνες κ.λπ.-> 

μακροχρόνιες 
επιδράσεις στην υγεία 

Ποιότητα τροφίμων Γεωργία-Κτηνοτροφία 

13 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Αλλοιώσεις και 
ζημίες στις 

καλλιέργειες. 
Μεταβολή στην 

παραγωγικότητα 
των ζώων 

Α 

Απώλεια διατροφικών 
παροχών, αυξημένη 

εξάρτηση από τις 
εισαγωγές, πιθανός 

υποσιτισμός σε 
φτωχότερους 
πληθυσμούς 

Ποιότητα τροφίμων Γεωργία-Κτηνοτροφία 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

14 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 

Αύξηση στην 
αναπαραγωγή 

φορέων 
μολυσματικών 
ασθενειών (π.χ 
κουνουπιών), 

ανάπτυξη 
παρασίτων και 

συχνότητα 
τσιμπήματος 

Α 

Αύξηση στον 
επιπολασμό 

συγκενριμένων 
ασθενειών που 

μεταδίδονται μέσω 
φορέων (π.χ. ιός του 

Δυτικού Νείλου από τα 
κουνούπια) 

Νόσοι που μεταδίδονται 
μέσω διαδιβαστών 

 

15 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 

Αλλαγές στη 
θερμοκρασία 
και στον υετό 

Περισσότερα 
περιστατικά 
ελονοσίας 

Α Επιδράσεις στην υγεία Μολυσματικές ασθένειες  

16 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 

Αλλαγές στη 
θερμοκρασία 
και στον υετό 

Νέες ασθένειες Α 

Ανάγκες για 
εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας. 
Ανάγκες για 

προσαρμογή της 
υποδομής των 

νοσοκομείων, των 
κέντρων φροντίδας και 
άλλων εγκαταστάσεων. 
Ανάγκες για επείγουσα 

Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

μεταφοράς ασθενών 
και νέο εξοπλισμό 

17 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 

Αύξηση στην 
συχνότητα των 

επεισοδίων 
έντονου υετού 

Υποβάθμιση της 
ποιότητας των 
επιφανειακών 

υδάτων 

Α 

Πιθανή αρνητική 
επίδραση στην υγεία 
των ανθρώπων όταν 

έρχονται σε επαφή με 
το νερό για 

ψυχαγωγικούς λόγους 

Ποιότητα υδάτων 
Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες 

/ Τουρισμός 

18 
Αλλαγές στον υετό και στη 

θερμοκρασία 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
και στη 

συχνότητα των 
επειδοσίων 

έντονου υετού 

Πλημμύρες που 
επηρεάζουν 
αρνητικά τη 

ποιότητα των 
ακατέργαστων 

υδάτων. Μειωμένη 
ποιότητα νερού 
(μολύνσεις λόγω 
των παθογόνων 

που μεταφέρονται 
στο νερό) 

Α 

Το δίκτυο παροχής 
νερού και τα 

επιφανειακά ύδατα 
μπορεί να 

επηρεαστούν. 
Αυξημένη επίπτωση 

των λοιμωδών 
νοσημάτων που 

μεταδίδονται μέσω του 
νερού και των 
διαρροιακών 
περιστατικών 

Ποιότητα υδάτων Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

19 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και των 

ακραίων γεγονότων 
(καταιγίδες και έντονος 

υετός) 

Αύξηση της 
στάθμης της 
θάλασσας, 
καταιγίδες, 

αύξηση 
βροχόπτωσης 

Κίνδυνος 
πλημμύρας. 

Κίνδυνος 
μετάδοσης 
λοιμωδών 

νοσημάτων 

Α 

Αύξηση στις 
αυτοαναφερόμενες 

ασθένειες, ιδιαίτερα σε 
δερματικές, 

αναπνευστικές και 
γαστρεντερικές 

παθήσεις 

Ποιότητα υδάτων Παράκτιες Ζώνες 

20 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στην 
μέση 

θερμοκρασία 

Αύξηση στα 
νοσήματα που 

μεταδίδονται μέσω 
του νερού στους 
ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν τα 
επιφανειακά ύδατα 

(μεσόγεια και 
παράκτια) για 
ψυχαγωγικούς 

σκοπούς 

Α Επιδράσεις στην υγεία Ποιότητα υδάτων 
Παράκτιες Ζώνες / 

Τουρισμός 

21 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 

Ξηρασίες, 
αλλαγές στην 

υετική 
συμπεριφορά 

Μειωμένα 
αποθέματα νερού 

Α 

Περιορισμένη 
πρόσβαση σε καθαρό 

και ασφαλές νερό. 
Αυξημένη εξάρτηση 

από αφαλατωμένο νερό 

Ποιότητα υδάτων Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

22 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 

Συχνότερα 
επεισόδια 
ακραίων 
καιρικών 

φαινομένων, 
όπως καύσωνα 
και πλημμύρες 

Σημαντική αύξηση 
στις ανάγκες για 

επείγουσα ιατρική 
(συμπεριλαμβάνον
τας και τις κινητές 
μονάδες άμεσης 

επέμβασης) 

Α 
Κορεσμός υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας 
Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 

 

23 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας 

κατά τη 
διάρκεια του 
καλοκαιριού. 

Καύσωνες 

Πολλαπλασιασμός 
παθογόνων μικρο-

οργανισμών 
Α 

Αύξηση των 
περιστατικών τροφικής 
δηλητηρίασης κατά τη 

διάρκεια του 
καλοκαιριού 

Νόσοι που μεταδίδονται με 
το φαγητό 

 

24 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
κατά τη 

διάρκεια του 
χειμώνα 

Αύξηση των 
υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. 
Άσκηση και οφέλη 
στον τρόπο ζωής 

Ε 
Υγεία και ευεξία. 
Συνεισφορά στην 

οικονομία 
Υπαίθριες δραστηριότητες  

25 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
κατά τη 

Μείωση των 
υπαίθριων 

Α 
Χειροτέρευση της 

υγείας. Επιδράσεις στην 
οικονομία 

Υπαίθριες δραστηριότητες  
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

διάρκεια του 
καλοκαιριού 

δραστηριοτήτων 
και της άσκησης 

26 Αλλαγές στη νεφοκάλυψη 
Αύξηση στον 

αριθμό ημερών 
με ηλιοφάνεια 

Αύξηση στα 
περιστατικά 
καταράκτη 

Α 

Προβλήματα με την 
όραση κυρίως των 

ηλικιωμένων 
ανθρώπων 

Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία 

 

27 Αλλαγές στη νεφοκάλυψη 

Μείωση στη 
νεφοκάλυψη. 
Αύξηση στον 
αριθμό των 
ημερών με 

ηλιοφάνεια. 
Αύξηση στη 

μέση 
θερμοκρασία 

κατά τη 
διάρκεια του 
καλοκαιριού 

Καθυστέρηση στο 
ρυθμό ανάκτησης 
της στιβάδας του 
στρατοσφαιρικού 

όζοντος 

Α 

Αύξηση της έκθεσης σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
Αύξηση της επίπτωσης 
ηλιακού εγκαύματος 
και του καρκίνου του 

δέρματος 

Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

28 Αλλαγές στη νεφοκάλυψη 
Αύξηση στον 

αριθμό ημερών 
με ηλιοφάνεια 

Παρότρυνση των 
ανθρώπων για να 

περνούν 
περισσότερη ώρα 

στον ήλιο 

Ε 

Η αυξημένη έκθεση 
στον ήλιο αυξάνει τα 
επίπεδα βιταμίνης D 

στο ανθρώπινο 
οργανισμό. Οφέλη για 

την υγεία. 

Ηλιοφάνεια / Έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία 

 

29 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στην 
μέση 

θερμοκρασία 

Αύξηση της 
έμμεσης έκθεσης 
των ανθρώπων σε 

γεωργικούς 
μολυσματικούς 

παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομέ

νων ορισμένων 
παρασιτοκτόνων, 

λιπασμάτων, 
βακτηρίων και ιών 

Α 

Αυξημένοι κίνδυνοι για 
την υγεία σε σχέση με 

παθογόνα και 
σωματιδιακούς 
μολυσματικούς 

παράγοντες 

Έκθεση σε παρασιτοκτόνα Γεωργία-Κτηνοτροφία 

30 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Διακύβευση της 
απόδοσης των 
επαγγελματιών 

υγείας 

Α 
Αποτυχία παροχής 
δημόσιας υγείας & 

περίθαλψης 

Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

31 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 
Ηπιότεροι, πιο 
υγροί χειμώνες 

Αυξημένη 
ανάπτυξη μυκήτων 

σε κτίρια 
Α 

Επιδράσεις στην 
αναπνευστική 

λειτουργία 
Ανάπτυξη μηκύτων σε κτίρια 

Δομημένο Περιβάλλον & 
Πολιτιστική Κληρονομιά 

32 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 

Αύξηση στην 
αναπαραγωγή 

φορέων 
μολυσματικών 
ασθενειών (π.χ 
κουνουπιών), 

ανάπτυξη 
παρασίτων και 

συχνότητα 
τσιμπήματος 

Α 

Αύξηση της χρήσης  
παρασιτοκτόνων εντός 

σπιτιού για το 
περιορισμό των 

παρασίτων-> μεταξύ 
άλλων νευροτοξικές 

επιδράσεις 

Έκθεση σε παρασιτοκτόνα  

33 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
κατά τη 

διάρκεια του 
χειμώνα 

Μείωση των 
συγκεντρώσεων 
σωματιδιακής 

κυρίως 
ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης κατά τη 
διάρκεια του 

χειμώνα (μείωση 
της καύσης 
βιομάζας) 

Ε 
Μείωση στη 

θνησιμότητα και τη 
νοσηρότητα 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

34 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Κίνδυνοι για τους 
ηλικιωμένους (άνω 

των 75 ετών) και 
για τους κοινωνικά 

απομονωμένους 
ανθρώπους που 

ζουν μόνοι 

Α 
Επιδράσεις στην υγεία. 

Κοινωνική 
αποστασιοποίηση 

Κοινωνική διαταραχή  

35 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 

Αύξηση στην 
ένταση της 

βροχόπτωσης 
και στον όγκο 

νερού. Αύξηση 
στη συχνότητα 

των επεισοδίων 
έντονης 

βροχόπτωσης 
κατά τη 

διάρκεια του 
χειμώνα 

Κίνδυνος 
θανατηφόρων 

ατυχημάτων και 
τραυματισμών 

λόγω πλημμυρών 

Α 
Αυξημένες ανάγκες σε 
υπηρεσίες υγείας και 

φροντίδα ηλικιωμένων 

Ατυχήματα λόγω 
πλημμυρών 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

36 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και των 

ακραίων γεγονότων 
(καταιγίδες και έντονος 

υετός) 

Αύξηση της 
στάθμης της 
θάλασσας, 
καταιγίδες, 

αύξηση 
βροχόπτωσης 

Κίνδυνοι στη 
ψυχική υγείας 

λόγω πλημμυρών 
Α 

Ψυχικές διαταραχές, 
όπως το άγχος και η 

κατάθλιψη.  Αύξηση της 
ζήτησης για υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας και 
ψυχολογικής 
υποστήριξης 

Ψυχική υγεία  

37 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 

Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

όπως ξηρασίες 
και τυφώνες 

Κοινωνική 
διαταραχή, 

τραυματισμοί, 
θάνατοι, αναπηρία 

Α 

Επιδείνωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων 

(πληγέντες/ μη 
πληγέντες, οικονομικά 
δυνατοί / οικονομικά 

αδύναμοι να 
αντιμετωπίσουν τις 

πιθανές ζημιές) 

Κοινωνική διαταραχή  

38 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 

Μειωμένη 
θνησιμότητα κατά 

τη διάρκεια του 
χειμώνα 

Ε Λιγότεροι θάνατοι 
Θνησιμότητα σχετιζόμενη με 

τη χαμηλή θερμοκρασία 
 

39 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Αύξηση στη 
μέση 

θερμοκρασία 
Μειωμένη 

νοσηρότητα κατά 
Ε Λιγότερες εισαγωγές 

στο νοσοκομείο, 

Νοσηρότητα σχετιζόμενη με 
τη χαμηλή θερμοκρασία 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

τη διάρκεια του 
χειμώνα 

επισκέψεις στο γιατρό 
κ.λπ. 

40 
Θερμοκρασία (σταδιακές 

αλλαγές και ακραίες τιμές) 

Ζεστά 
καλοκαίρια/ 
καύσωνες. 
Αύξηση στη 

μέση 
θερμοκρασία 

Έκθεση των 
φαρμάκων (ή 

άλλων ιατρικών και 
εργαστηριακών 

υλικών) σε υψηλές 
θερμοκρασίες κατά 

την αποθήκευση 
και μεταφορά 

Α 

Μείωση 
αποδοτικότητας των 

ιατρο-φαρμακευτικών 
υλικών 

Αποτελεσματικότητα ιατρο-
φαρμακευτικού υλικού 

 

41 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 

Ευμετάβλητες 
και έντονες 

καιρικές 
συνθήκες 
συνθήκες 

Αυξημένος φόρτος 
εργασίας στις 

μονάδες κινητής 
φροντίδας και 
υποστήριξης 

Α 
Αποτυχία παροχής 
δημόσιας υγείας & 

περίθαλψης 

Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 

 

42 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Διακύβευση της 
αποθεραπείας των 
νοσηλευομένων σε 

νοσοκομεία 

Α 
Αποτυχία παροχής 
δημόσιας υγείας & 

περίθαλψης 

Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 
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A/A 
Βασικός κλιματικός 

παράγοντας 
Κλιματικές 
επιδράσεις 

Αποτέλεσμα της 
κλιματικής 

αλλαγής 

Απειλή 
(Α) / 

Ευκαιρία 
(Ε) 

Συνέπειες Συγκεντρωτικές Κατηγορίες Διατομεακές Σχέσεις 

43 
Αλλαγές στον υετό και 

στην θερμοκρασία 
Ηπιότεροι 
χειμώνες 

Λιγότερα τροχαία 
ατυχήματα 

Ε 

Μειωμένος  φόρτος 
στις μονάδες υγείας 

έκτακτης ανάγκης κατά 
τη διάρκεια του 

χειμώνα 

Τροχαία ατυχήματα  

44 
Αλλαγές στον ετήσιο, 

εποχικό ή ημερήσιο υετό 
Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 
Περισσότερα 

τροχαί ατυχήματα 
Α 

Αυξημένος φόρτος στις 
μονάδες υγείας 

έκτακτης ανάγκης κατά 
τη διάρκεια του 

χειμώνα 

Τροχαία ατυχήματα  

45 

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και των 

ακραίων γεγονότων 
(καταιγίδες και έντονος 

υετός) 

Αύξηση στη 
βροχόπτωση 
(είτε ως μέσα 
μακροχρόνια 

επίπεδα είτε ως 
πιο έντονα 
φαινόμενα 

μικρής 
διάρκειας) 

Κίνδυνος 
πλημμύρας 
ακίνητων/ 

περουσιακών 
στοιχείων 

Α 
Απώλεια ιατρο-

φαρμακευτικής αγωγής 
Αποτελεσματικότητα ιατρο-

φαρμακευτικού υλικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Βήματα προσδιορισμού των κύριων κινδύνων (Κατάλογος 2ου επιπέδου) από τον Κατάλογο 1ου 

επιπέδου  

1. Ομαδοποίηση παρόμοιων ή επικαλυπτόμενων επιδράσεων του Καταλόγου 1ου ειπέδου 

2. Κατάταξη βάσει τριών κριτηρίων 

1. Μέγεθος επίδρασης: το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

Λαμβάνει τρεις τιμές Χαμηλή, Μέση και Υψηλή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Πίνακα 

Π2.1. 

2. Πιθανότητα επίδρασης: η αντιληπτική πιθανότητα εμφάνισης της επίδρασης (ή των συνεπειών). 

Λαμβάνει τρεις τιμές Χαμηλή, Μέση και Υψηλή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Πίνακα 

Π2.2. Επίσης ισχύουν τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στην μεταβλητή του κλίματος όσο 

και συνέπεια και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για 

παράδειγμα, υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα 

έντονων γεγονότων καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των 

πλημμυρικών φαινομένων, εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων 

γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης. 

Από την άλλη, υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες 

του θαλασσινού νερού, αλλά η μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους 

πληθυσμούς πλαγκτούν, εάν υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού 

νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο βαθμό εμπιστοσύνης. 

3. Επείγων χαρακτήρας: ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. Λαμβάνει τρεις τιμές Χαμηλή, Μέση και Υψηλή σύμφωνα με τα κριτήρια 

κατάταξης του Πίνακα Π2.3. Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, 

δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον 

εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 και των περιοχών που 

παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. 

3. Στάθμιση κριτηρίων και υπολογισμός βαθμολογίας με βάση το Πίνακα Π2.4. Η βαθμολογία θα 

υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το τύπο 

 

100 ∗ (
𝛫𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅ό + 𝛱𝜀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ό + 𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό 𝜇έ𝛾𝜀𝜃𝜊𝜍

9
) ∗

𝛱𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼

3
∗

𝛦𝜋𝜀ί𝛾𝜔𝜈 𝜒𝛼𝜌𝛼𝜅𝜏ή𝜌𝛼𝜍

3
 

 

Η μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει είναι 3,7 και η μεγαλύτερη 100. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

στον Κατάλογο 2ου επιπέδου θα ενταχθούν οι επιδράσεις με βαθμολογία 30 και πάνω (Πίνακας Π2.5). 
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Πίνακας Π2-1 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 
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Πίνακας Π2-2 Ταξινόμηση Πιθανότητας 

Τάξη Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 
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Πίνακας Π2-3 Ταξινόμηση του «Επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται 
πριν από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη 
μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των 
κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από 
την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο 
απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική 
περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία.  

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη 
περιουσιακών στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή 
προσυμφωνημένων αποδόσεων. 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους.  

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται 
πριν από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη 
μελλοντική ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των 
κοινοτήτων, της βιοποικιλότητας κλπ.  

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από 
την ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο 
απόσβεσης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική 
περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία.  

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους.  

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες 
δυνατότητες για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα.  

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένο κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν 
ληφθούν μέτρα για την αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας  

Προσεκτική 

Παρακολούθηση 

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες 
αποφάσεις πριν από το 2050.  

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους.  

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου.  

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής 
ικανότητας για την αποφυγή δυσλειτουργίας.  

Αναμονή 

 

 

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

132 

Πίνακας Π2-4 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος/ οικονομικό Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος/ κοινωνικό Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος/ περιβαλλοντικό Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 1/3 
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Πίνακας Π2-5 Βαθμολόγηση των συγκεντρωτικών κατηγοριών επιδράσεων και επιλογή επιδράσεων Καταλόγου 2ου επιπέδου (Συγκεντρτικές κατηγορίες με 
βαθμολογία>30) 

Συγκεντρωτική 
Κατηγορίας 

Α/Α1  
Ευπαθείς ομάδες (Ν: 

Ναι, Ο: Όχι) 

Μέγεθος  
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Βαθμολογία 
(Τάξη: Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 ) 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης κατά την 
θερινή περίοδο 

4, 5, 6, 7 

Ν (ασθματικοί, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό κ.λπ.) 

3 2 3 3 3 89 

Θνησιμότητα λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας 
(και επεισόδια 
καύσωνα) 

3 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

3 2 3 3 3 89 

Νοσηρότητα λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας  

1, 2 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

3 2 2 3 3 78 

Ατυχήματα λόγω 
πλημμυρών 

35 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με κινητικά ή 
νοητικά προβλήματα, 

κ.λπ.) 

2 2 2 3 3 67 

 

1 A/A μεμονωμένων επιδράσεων Καταλόγου 1ου Επιπέδου 
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Συγκεντρωτική 
Κατηγορίας 

Α/Α1  
Ευπαθείς ομάδες (Ν: 

Ναι, Ο: Όχι) 

Μέγεθος  
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Βαθμολογία 
(Τάξη: Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 ) 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

Θνησιμότητα 
σχετιζόμενη με τη 
χαμηλή θερμοκρασία 

38 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

3 2 3 3 2 59 

Νοσηρότητα 
σχετιζόμενη με τη 
χαμηλή θερμοκρασία 

39 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

3 2 2 3 2 52 

Θνησιμότητα και 
νοσηρότητα λόγω 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

33 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

2 2 3 3 2 52 

Γύρη/ αλλεργιογόνα 8 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

2 2 2 3 2 44 

Ηλιοφάνεια / Έκθεση 
στην υπεριώδη 
ακτινοβολία 

26, 27, 28 Ο 2 1 2 3 2 37 

Ψυχική υγεία 36 

Ν (ηλικιωμένοι, 
κοινωνικά 

αποστασιοποιημένοι 
άνθρωποι, κ.λπ.) 

3 1 3 2 2 35 

Κοινωνική διαταραχή 34, 37 
Ν (ηλικιωμένοι, άστεγοι, 
άνορωπο κάτω από το 

όριο της φτώχειας, κ.λπ.) 
3 1 3 2 2 35 

Ποιότητα υδάτων 
17, 18, 19, 

20, 21 

Ν (άνθρωποι που 
κατοικούν σε παράκτιες 

ζώνες) 
2 2 3 2 2 35 
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Συγκεντρωτική 
Κατηγορίας 

Α/Α1  
Ευπαθείς ομάδες (Ν: 

Ναι, Ο: Όχι) 

Μέγεθος  
Πιθανότητα 

Επείγων 
χαρακτήρας 

Βαθμολογία 
(Τάξη: Υψηλή = 3, Μέση = 2, Χαμηλή = 1 ) 

Οικονομικό Περιβαλλοντικό Κοινωνικό 
 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

 (Τάξη: Υψηλή = 3, 
Μέση = 2, Χαμηλή 

= 1 ) 

Νόσοι που 
μεταδίδονται με το 
φαγητό 

23 Ο 2 1 3 2 2 30 

Ανάπτυξη μηκύτων σε 
κτίρια 

31 

Ν (άνθρωποι που 
κατοικούν σε περιοχές 

υψηλής επικινδυνότητας 
για πλημμύρες) 

2 1 2 2 2 25 

Έκθεση σε 
παρασιτοκτόνα 

29, 32 Ο 1 2 2 2 2 25 

Αυξημένος φόρτος 
συστήματος Υγείας 

16, 22, 30, 
41, 42 

Ο 2 1 2 2 2 25 

Υποδομές του 
συστήματος Υγείας 

9, 10, 11 Ο 2 1 2 2 2 25 

Αποτελεσματικότητα 
ιατρο-φαρμακευτικού 
υλικού 

40, 45 

Ν (ηλικιωμένοι, 
άνθρωποι με 

βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό,κ.λπ.) 

2 1 2 2 2 25 

Νόσοι που 
μεταδίδονται μέσω 
διαδιβαστών 

14 Ο 2 1 2 2 2 25 

Τροχαία ατυχήματα 43, 44 Ο 2 1 3 1 3 22 

Ποιότητα τροφίμων 12, 13 Ο 1 1 2 2 2 20 

Μολυσματικές 
ασθένειες 

15 Ο 2 1 2 2 1 12 

Υπαίθριες 
δραστηριότητες 

24, 25 Ο 2 1 2 2 1 12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Πίνακας Π3-1Α Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής (έτη απογραφής 1991,2001, 2011) 

Έτος απογραφής Πληθυσμός 0-14 15-64 > 65 

1991 
3.523.407 

(100%) 

650.631 

(18,5%) 

2.427.431 

(68,9%) 

445.345 

(12,6%) 

2001 
3.894.573 

(100%) 

554.939 

(14,2%) 

2.762.727 

(70,9%) 

576.907 

(14,8%) 

Μέσος όρος 1991-2001 
3.708.990 

(100%) 

602.785 

(16,3%) 

2.595.079 

(70,0%) 

511.126 

(13,8%) 

2011 
3.828.434 

(100%) 

532.336 

(13.9%) 

2.630.668  

(68,7%) 

665.430 
(17,4%) 

 

 

Πίνακας Π3-1Β Πληθυσμός ανά Π.Ε Αττικής (μέσος όρος των ετών απογραφής 1991,2001) 

Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός Άνω των 65 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 296263 31453 (10,65%) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 498869 61681 (12,4%) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 125177 12023 (9,6%) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 456747 43159 (9,4%) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1141194 171297 (15,0%) 

ΝΗΣΩΝ 46702 6399 (13,7%) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 480799 59374 (12,3 %) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 456865 56178 (12,3%) 

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

137 

Α. Αριθμός αποδοτέων θάνατων στη θερμοκρασία ανά 100.000 κατοίκους στην Περιφέρεια Αττικής 

Πίνακας Π3-2 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) ανά 100.000 κατοίκους για αύξηση 
της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1a- Πίνακας 3-1) πάνω από τους 31,5⁰C κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

6  

(6, 7) 

12  

(11, 13) 

14  

(13, 16) 

14  

(12, 15) 

35  

(32, 39) 

Άνω των 65 
42  

(38, 47) 

84  

(75, 92) 

98  

(88, 108) 

94  

(84, 103) 

240  

(216, 264) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι 

ηλικίες 

4  

(4, 4) 

8  

(7, 9) 

9  

(8, 10) 

9  

(8, 10) 

22  

(20, 25) 

Άνω των 65 
27 

(24, 30) 

54 

(48, 59) 

63 

(56, 69) 

60 

(53, 66) 

153 

(137, 169) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι 

ηλικίες 

1  

(1, 1) 

1  

(1, 2) 

1 

(1, 2) 

1  

(1, 2) 

4  

(3, 4) 

Άνω των 65 
4  

(3, 5) 

8  

(6, 10) 

10 

(7, 12) 

9  

(7, 11) 

24  

(18, 29) 
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Πίνακας Π3-3 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% ΔΕ) ανά 100.000 κατοίκους για αύξηση 
της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας (Κωδικός ΗΕ1b- Πίνακας 3-1) πάνω από το σημείο καμπής (27,3⁰C 

(θάνατοι από φυσικές αιτίες), 27,5⁰C (θάνατοι από καρδιαγγειακές αιτίες), 24,8⁰C (θάνατοι από 
αναπνευστικές αιτίες)) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι ηλικίες 
3  

(2, 3) 

8  

(7, 9) 

10  

(9, 11) 

9  

(8, 10) 

31  

(28, 34) 

Άνω των 65 
19  

(17, 21) 

55  

(49, 60) 

67  

(60, 73) 

64  

(58, 70) 

215  

(194, 235) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι ηλικίες 
2  

(1, 2) 

5  

(4, 5) 

6  

(5, 6) 

5  

(5, 6) 

19  

(17, 21) 

Άνω των 65 
11  

(9, 12) 

32  

(29, 36) 

39  

(35, 43) 

38  

(34, 41) 

131  

(118, 144) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι ηλικίες 
1  

(1, 1) 

2  

(2, 3) 

3  

(2, 3) 

2  

(2, 3) 

5  

(4, 6) 

Άνω των 65 
8  

(6, 10) 

14  

(11, 17) 

17  

(13, 20) 

16  

(12, 19) 

33  

(26, 40) 

Πίνακας Π3-4 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% ΔΕ) ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 
65 ετών (Κωδικός ΗΕ2- Πίνακας 3-1) τις ημέρες με κύμα καύσωνα κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους 

(Ιούνιος- Αύγουστος) 

 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 
Ορισμός καύσωνα 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 
27  

(23, 31) 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

70  
(60, 81) 

93  
(79, 106) 

93  
(80, 107) 

224  
(192, 257) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

29  

(25, 33) 

27 

(23, 30) 

27  

(23, 31) 

21  

(18, 24) 

Καρδιαγγειακές 
19 

(16, 22) 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

50 
(42, 58) 

65 
(55, 76) 

66 
(56, 77) 

158 
(134, 184) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

20  

(17, 24) 

19  

(16, 22) 

19  

(16, 22) 

15  

(12, 17) 

Αναπνευστικές 
4  

(3, 5) 

Βάσει της κατανομής 
θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

9  
(7, 12) 

12  
(9, 16) 

12  
(9, 16) 

29  
(21, 38) 

Βάσει της κατανομής 

θερμοκρασίας κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

4  

(3, 5) 

3  

(2, 5) 

4  

(2, 5) 

3  

(2, 4) 
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Πίνακας Π3-5 Μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων (95% ΔΕ) ανά 100.000 κατοίκους που μπορούν να 
αποφευχθούν αν υπάρχει αύξηση της ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας  (Κωδικός ΗΕ3- Πίνακας 3-1) κατά 

τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Οκτώβριος-Μάρτιος) 

Αιτίες 

θνησιμότητας 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Βασική τιμή 

(1991-2005) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Φυσικές 

Όλες οι ηλικίες 
13 

(10, 16) 

8 

(6, 10) 

7 

(6, 9) 

11 

(8, 13) 

2 

(1, 2) 

Άνω των 65 
859 

(608, 1101) 

520 

(368, 669) 

497 

(352, 640) 

728 

(516, 935) 

106 

(74, 135) 

Καρδιαγγειακές 

Όλες οι ηλικίες 
8 

(6, 10) 

5 

(4, 6) 

5 

(4, 6) 

7 

(5, 9) 

1 

(1, 1) 

Άνω των 65 
536 

(360, 710) 

325 

(219, 430) 

311 

(207, 413) 

456 

(305, 602) 

67 

(45, 88) 

Αναπνευστικές 

Όλες οι ηλικίες 
2 

(1, 2) 

1 

(0, 2) 

1 

(0, 1) 

1 

(1, 2) 

0 

(0, 0) 

Άνω των 65 
106 

(25, 180) 

65 

(16, 110) 

61 

(16, 104) 

90 

(22, 151) 

14 

(2, 23) 

 

Πίνακας Π3-6 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων εισαγωγών στα νοσοκομεία (95% ΔΕ) ανά 100.000 
κατοίκους από αναπνευστικά αίτια και για όλες τις ηλικίες για αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας  

(Κωδικός ΗΕ4- Πίνακας 3-1) πάνω από το σημείο καμπής (33,4⁰C (1997-2005), 35,0⁰C (RCP4.5, 2031-2050), 
35,2⁰C (RCP8.5, 2031-2050), 35,4⁰C (RCP4.5, 2081-2100), 38,4⁰C (RCP8.5, 2081-2100)) κατά τη θερινή περίοδο 

κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Αιτία 

εισαγωγών 

Βασική τιμή 

(1997-2005) 
Σημείο καμπής 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2031-2050 2081-2100 2031-2050 2081-2100 

Αναπνευστικά 

νοσήματα 

2  

(0, 3) 

90ο εκατοστημόριο βάσει 

της κατανομής της 

θερμοκρασίας της 

περιόδου αναφοράς 

4  
(1, 6) 

4  
(1, 7) 

4  
(1, 7) 

15  
(5, 26) 

90ο εκατοστημόριο βάσει 

της κατανομής της 

θερμοκρασίας της κάθε 

μελλοντικής περιόδου 

1  

(0, 2) 

1  

(0, 2) 

1  

(0, 2) 

1  

(0, 1) 
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B. Αριθμός αποδοτέων θανάτων στη θερμοκρασία συνολικά και ανά 100.000 κατοίκους ανά Δήμο της 

Περιφέρειας Αττικής 

Πίνακας Π3-7 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές 

αιτίες για όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  
1995 

RCP4.5 RCP8.5 

2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (3, 3) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 5 (4, 5) 5 (5, 6) 6 (5, 6) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (4, 4) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 15 (14, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 3) 14 (13, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        1 (1, 1) 9 (8, 10) 9 (9, 10) 9 (8, 10) 28 (25, 30) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 16 (14, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 13 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 6 (5, 6) 7 (6, 7) 7 (6, 8) 25 (22, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 4 (4, 4) 13 (11, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    

1 (1, 1) 7 (6, 8) 7 (7, 8) 7 (6, 7) 21 (19, 23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            3 (3, 4) 18 (17, 20) 19 (17, 21) 16 (14, 17) 43 (39, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 9 (8, 9) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        6 (6, 7) 38 (35, 42) 40 (36, 43) 34 (31, 37) 97 (88, 106) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 4 (4, 4) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           16 (15, 18) 155 (140, 170) 163 (148, 179) 147 (133, 161) 452 (410, 493) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 4) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 12 (11, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            1 (1, 1) 7 (6, 7) 7 (7, 8) 6 (6, 7) 20 (18, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 19 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 3 (2, 3) 3 (2, 3) 4 (4, 4) 19 (17, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    

1 (1, 1) 8 (8, 9) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 8 (7, 9) 8 (8, 9) 7 (6, 8) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 2 (2, 3) 8 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (5, 6) 19 (17, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         

0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 15 (14, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          6 (5, 7) 33 (30, 36) 33 (29, 36) 26 (24, 29) 78 (70, 85) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             2 (2, 2) 11 (10, 12) 11 (10, 12) 9 (8, 9) 24 (22, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       3 (2, 3) 17 (16, 19) 18 (16, 20) 15 (13, 16) 45 (41, 49) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 13 (12, 14) 12 (11, 13) 11 (10, 12) 37 (34, 40) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     

2 (2, 2) 20 (18, 22) 19 (17, 21) 16 (15, 18) 53 (48, 57) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 7 (7, 8) 7 (7, 8) 7 (6, 7) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ                                                                                                       

4 (3, 4) 29 (26, 31) 28 (26, 31) 24 (22, 26) 72 (65, 78) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           10 (9, 11) 55 (50, 60) 54 (48, 59) 43 (39, 47) 125 (114, 137) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 6 (5, 6) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 12 (10, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          

0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              

0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 1 (0, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 3 (3, 3) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 5 (5, 6) 6 (5, 6) 5 (5, 6) 13 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 1 (0, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-8 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές 
αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω 

από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (5, 6) 6 (6, 7) 27 (24, 29) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 7 (6, 8) 8 (7, 9) 9 (8, 10) 34 (31, 37) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 5 (5, 6) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          1 (0, 1) 9 (8, 10) 10 (9, 11) 11 (10, 12) 36 (33, 39) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 4 (4, 5) 25 (22, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (5, 6) 6 (5, 6) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      1 (1, 1) 13 (12, 14) 14 (13, 16) 15 (13, 16) 48 (43, 52) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        2 (1, 2) 14 (13, 16) 16 (14, 17) 15 (13, 16) 46 (41, 50) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 6 (5, 6) 7 (6, 8) 8 (7, 9) 33 (30, 36) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 14 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 10 (9, 11) 12 (11, 13) 12 (11, 13) 43 (39, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 9 (8, 10) 10 (9, 11) 11 (10, 12) 37 (34, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 15 (14, 17) 15 (14, 17) 14 (12, 15) 44 (40, 48) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    2 (1, 2) 14 (13, 16) 15 (14, 17) 14 (13, 15) 43 (39, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            4 (4, 5) 23 (21, 25) 24 (22, 26) 20 (18, 22) 55 (50, 60) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               2 (1, 2) 11 (10, 12) 11 (10, 13) 10 (9, 11) 29 (27, 32) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        4 (4, 5) 28 (25, 31) 29 (26, 32) 25 (22, 27) 71 (64, 77) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 6 (5, 7) 23 (21, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          1 (0, 1) 9 (8, 10) 9 (8, 10) 9 (8, 9) 28 (25, 30) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           2 (2, 2) 20 (18, 22) 21 (19, 23) 19 (17, 21) 58 (53, 64) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 3 (3, 4) 3 (3, 4) 6 (5, 6) 30 (27, 32) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 5 (5, 6) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            2 (2, 2) 19 (17, 21) 20 (18, 22) 17 (16, 19) 55 (50, 59) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (5, 6) 6 (5, 6) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (5, 6) 26 (23, 28) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 4 (4, 5) 4 (4, 5) 8 (7, 9) 39 (35, 43) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    4 (3, 4) 24 (21, 26) 25 (23, 28) 23 (20, 25) 65 (59, 71) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    1 (1, 2) 14 (13, 15) 15 (13, 16) 12 (11, 14) 39 (35, 42) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             1 (1, 1) 9 (8, 10) 9 (8, 10) 8 (7, 8) 24 (21, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 8 (7, 8) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 30 (27, 33) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 34 (31, 37) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          5 (5, 6) 29 (26, 32) 28 (26, 31) 23 (21, 25) 68 (62, 74) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             6 (5, 6) 28 (26, 31) 28 (25, 31) 23 (21, 25) 64 (58, 70) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       4 (3, 4) 25 (23, 27) 26 (23, 28) 21 (19, 23) 64 (58, 70) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    1 (1, 2) 21 (19, 23) 19 (18, 21) 18 (16, 20) 60 (55, 66) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     3 (2, 3) 24 (21, 26) 22 (20, 24) 19 (17, 21) 62 (56, 67) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         1 (1, 1) 12 (11, 13) 12 (11, 13) 11 (10, 12) 36 (33, 40) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       4 (3, 4) 28 (25, 31) 28 (25, 30) 24 (21, 26) 70 (64, 77) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           6 (5, 6) 30 (27, 33) 29 (27, 32) 24 (21, 26) 69 (62, 75) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          1 (0, 1) 11 (10, 12) 10 (9, 11) 10 (9, 10) 34 (30, 37) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 11 (10, 13) 12 (11, 14) 15 (14, 17) 69 (62, 75) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 14 (13, 15) 15 (14, 17) 15 (14, 17) 54 (49, 59) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 18 (16, 19) 18 (16, 19) 16 (15, 18) 51 (46, 55) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 1 (1, 1) 2 (1, 2) 3 (3, 3) 18 (16, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 0) 8 (8, 9) 9 (8, 10) 8 (8, 9) 30 (27, 33) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 2 (2, 2) 2 (1, 2) 4 (3, 4) 20 (19, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 10 (9, 10) 11 (10, 12) 10 (9, 11) 37 (34, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 3 (3, 3) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 25 (23, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 3 (3, 3) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 20 (18, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 5 (5, 6) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 32 (29, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 9 (8, 9) 11 (10, 12) 11 (10, 12) 40 (36, 43) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 5 (5, 6) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 25 (23, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 3 (2, 3) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 19 (17, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 3 (3, 4) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 5 (5, 6) 8 (7, 8) 7 (7, 8) 29 (26, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             1 (1, 1) 8 (7, 9) 11 (10, 12) 12 (11, 13) 36 (32, 39) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        1 (1, 1) 19 (17, 21) 20 (18, 22) 21 (19, 23) 67 (61, 73) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          4 (4, 4) 21 (19, 23) 23 (20, 25) 21 (19, 23) 53 (48, 58) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 6 (5, 7) 7 (6, 8) 9 (8, 9) 35 (31, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 11 (10, 12) 11 (10, 13) 12 (11, 13) 40 (36, 43) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 2 (1, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 3) 14 (13, 15) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-9 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από 
καρδιαγγειακές αιτίες για όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από 

τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  
1995 

RCP4.5 RCP8.5 

2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        0 (0, 1) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 14 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 3) 9 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            2 (2, 2) 9 (8, 9) 9 (8, 10) 7 (7, 8) 20 (18, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 4 (4, 4) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        3 (3, 3) 19 (17, 21) 20 (18, 21) 17 (15, 18) 47 (43, 50) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           8 (8, 9) 77 (70, 84) 82 (74, 89) 73 (67, 80) 220 (201, 238) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 3) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    1 (1, 1) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 4 (4, 4) 12 (11, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 3) 9 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 9 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          3 (3, 3) 17 (15, 19) 17 (15, 18) 14 (12, 15) 39 (36, 42) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             1 (1, 1) 6 (5, 6) 6 (5, 6) 4 (4, 5) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       1 (1, 2) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 8 (8, 9) 24 (22, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 6 (6, 7) 6 (5, 6) 5 (5, 6) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 8 (8, 9) 26 (24, 29) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 4 (4, 4) 4 (4, 4) 4 (3, 4) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       2 (2, 2) 15 (13, 16) 14 (13, 16) 12 (11, 13) 35 (32, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           5 (5, 6) 28 (26, 31) 28 (25, 30) 22 (20, 24) 62 (57, 67) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 2 (1, 2) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 2 (2, 3) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-10 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από 
καρδιαγγειακές αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για όλες τις ηλικίες στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας 

θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 3 (3, 3) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 16 (14, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (3, 3) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (5, 5) 17 (15, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 13 (11, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      1 (0, 1) 8 (7, 8) 8 (8, 9) 8 (8, 9) 27 (25, 29) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        1 (1, 1) 7 (7, 8) 8 (7, 9) 7 (7, 8) 22 (21, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (4, 4) 4 (4, 5) 18 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 5 (5, 6) 6 (6, 7) 6 (6, 7) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 5 (4, 5) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 18 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 8 (7, 8) 8 (7, 8) 7 (6, 8) 21 (20, 23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 7 (6, 7) 7 (6, 8) 7 (6, 7) 20 (18, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            2 (2, 2) 11 (10, 12) 11 (10, 13) 9 (9, 10) 25 (23, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 5 (5, 6) 6 (5, 6) 5 (4, 5) 14 (13, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        2 (2, 2) 14 (12, 15) 14 (13, 16) 12 (11, 13) 34 (31, 37) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 14 (13, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           1 (1, 1) 10 (9, 11) 11 (10, 12) 10 (9, 10) 28 (26, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 3) 15 (14, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            1 (1, 1) 9 (8, 10) 10 (9, 11) 8 (8, 9) 26 (23, 28) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 10 (10, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 4 (4, 4) 20 (18, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    2 (2, 2) 12 (11, 13) 13 (12, 14) 12 (11, 13) 33 (30, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 5 (5, 6) 16 (15, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             1 (0, 1) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 4 (3, 4) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 4 (4, 4) 4 (4, 4) 4 (4, 4) 15 (14, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          3 (2, 3) 15 (14, 16) 15 (13, 16) 12 (11, 13) 34 (31, 37) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             3 (3, 3) 15 (14, 16) 15 (13, 16) 12 (11, 13) 33 (30, 36) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       2 (2, 2) 14 (13, 15) 14 (13, 16) 12 (11, 13) 35 (32, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 10 (9, 11) 9 (8, 10) 9 (8, 9) 28 (26, 30) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 12 (11, 13) 11 (10, 12) 10 (9, 11) 31 (28, 34) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 6 (6, 7) 6 (6, 7) 6 (5, 6) 19 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       2 (2, 2) 14 (13, 16) 14 (13, 15) 12 (11, 13) 35 (32, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           3 (3, 3) 15 (14, 17) 15 (14, 16) 12 (11, 13) 34 (31, 37) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 7 (6, 7) 6 (6, 7) 6 (5, 6) 20 (18, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     . (., .) 7 (7, 8) 8 (7, 9) 10 (9, 10) 42 (39, 46) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 6 (6, 7) 7 (6, 8) 7 (6, 7) 24 (22, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 22 (20, 23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 4 (4, 4) 15 (13, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (5, 5) 5 (4, 5) 17 (16, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 13 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 3 (3, 3) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 18 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 5 (4, 5) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 1 (1, 1) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 9 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 2 (2, 2) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 3) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 4 (4, 5) 6 (5, 6) 6 (6, 7) 18 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        1 (1, 1) 10 (9, 10) 10 (9, 11) 11 (10, 12) 32 (30, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          2 (2, 3) 12 (11, 13) 13 (11, 14) 12 (11, 13) 29 (26, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 4 (4, 4) 5 (4, 5) 6 (5, 6) 23 (21, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 7 (6, 7) 22 (20, 23) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 7 (7, 8) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

148 

Πίνακας Π3-11 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές 

αιτίες για άτομα άνω των 65 ετών στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C 

κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (3, 3) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (5, 6) 20 (18, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (4, 4) 4 (4, 5) 14 (13, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 3) 13 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ                                                                         
0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      0 (0, 0) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        1 (1, 1) 8 (7, 9) 9 (8, 9) 8 (7, 9) 25 (22, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 15 (13, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 14 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 6 (5, 6) 7 (6, 7) 7 (6, 7) 24 (21, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    
1 (1, 1) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 6 (5, 6) 18 (16, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            3 (3, 3) 16 (15, 18) 17 (15, 18) 14 (12, 15) 38 (34, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 7 (6, 8) 7 (7, 8) 6 (6, 7) 19 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        5 (5, 6) 34 (30, 37) 35 (31, 38) 30 (27, 33) 85 (77, 93) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 8 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 12 (10, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           16 (14, 17) 148 (133, 163) 156 (140, 172) 140 (126, 155) 428 (386, 468) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 4) 16 (15, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            1 (1, 1) 6 (6, 7) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 18 (17, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 2 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (3, 4) 17 (16, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    
1 (1, 1) 8 (7, 9) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 23 (20, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 8 (7, 8) 8 (7, 9) 7 (6, 7) 21 (19, 23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 17 (15, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         
0 (0, 0) 4 (4, 4) 4 (4, 5) 4 (4, 4) 14 (12, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          6 (5, 6) 31 (28, 34) 30 (27, 34) 25 (22, 27) 72 (65, 79) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             2 (2, 2) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 8 (7, 9) 22 (20, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       2 (2, 3) 17 (15, 18) 17 (15, 19) 14 (13, 16) 43 (39, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    1 (1, 1) 12 (11, 13) 11 (10, 13) 10 (9, 11) 35 (31, 38) 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     
2 (2, 2) 18 (16, 20) 17 (15, 19) 15 (13, 16) 47 (43, 52) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 7 (6, 7) 7 (6, 7) 6 (5, 7) 20 (18, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ                                                                                                       
4 (3, 4) 26 (23, 29) 26 (23, 28) 22 (19, 24) 64 (58, 70) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           10 (9, 11) 51 (46, 56) 50 (44, 55) 40 (36, 44) 115 (104, 126) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 5 (4, 5) 15 (14, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          
0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              
0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      
- 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 1 (0, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 11 (10, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 11 (10, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 0 (0, 0) 0 (0, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 4) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-12 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές 

αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 65 ετών στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας 

θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 40 (35, 44) 46 (41, 51) 55 (50, 61) 240 (216, 264) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         2 (2, 3) 56 (50, 61) 64 (57, 71) 70 (63, 78) 265 (239, 291) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 36 (32, 40) 42 (38, 47) 52 (47, 57) 218 (196, 239) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          4 (4, 5) 80 (72, 88) 89 (79, 98) 92 (82, 101) 311 (281, 341) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 12 (11, 14) 12 (11, 14) 31 (28, 34) 178 (160, 196) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         1 (1, 2) 42 (37, 46) 48 (43, 53) 56 (50, 62) 220 (198, 241) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      8 (8, 9) 123 (110, 136) 134 (120, 148) 135 (122, 149) 441 (398, 483) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        11 (10, 12) 103 (92, 113) 112 (101, 123) 106 (95, 116) 324 (293, 355) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 1) 37 (33, 41) 45 (41, 50) 51 (46, 56) 209 (188, 229) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 3 (3, 4) 0 (0, 0) 11 (10, 12) 117 (105, 129) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            3 (2, 3) 66 (59, 73) 74 (66, 81) 76 (69, 84) 272 (245, 298) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         3 (3, 4) 65 (58, 72) 75 (67, 82) 77 (69, 84) 270 (243, 296) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     11 (10, 12) 134 (120, 147) 135 (121, 149) 121 (109, 133) 384 (346, 420) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    
15 (13, 16) 134 (121, 148) 141 (126, 155) 132 (118, 145) 400 (361, 437) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            36 (32, 39) 189 (170, 208) 195 (175, 215) 161 (145, 177) 441 (399, 482) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               16 (14, 17) 106 (95, 117) 112 (101, 123) 99 (89, 109) 285 (257, 312) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        41 (36, 45) 253 (227, 278) 262 (236, 289) 224 (201, 246) 637 (575, 697) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        1 (1, 1) 57 (51, 62) 56 (50, 61) 62 (56, 68) 244 (220, 268) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          5 (5, 6) 83 (74, 92) 87 (78, 96) 81 (73, 89) 261 (236, 286) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           13 (11, 14) 117 (105, 129) 124 (111, 137) 112 (100, 123) 340 (307, 373) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 23 (20, 25) 24 (21, 26) 40 (36, 45) 203 (183, 223) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          2 (1, 2) 49 (44, 54) 53 (47, 58) 54 (48, 59) 192 (173, 210) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            12 (11, 13) 117 (105, 129) 125 (112, 138) 108 (97, 118) 334 (302, 366) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 35 (31, 38) 41 (36, 45) 45 (40, 50) 182 (164, 199) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 29 (26, 32) 28 (25, 31) 44 (39, 48) 210 (189, 231) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 28 (25, 31) 28 (25, 31) 52 (46, 57) 258 (232, 284) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    
28 (25, 31) 178 (160, 196) 190 (171, 209) 170 (153, 187) 483 (436, 529) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    15 (13, 16) 138 (124, 152) 146 (131, 160) 123 (111, 135) 384 (347, 421) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             7 (6, 8) 61 (55, 67) 61 (55, 67) 51 (46, 56) 159 (144, 174) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 66 (59, 72) 67 (60, 74) 69 (62, 76) 256 (230, 281) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         
3 (3, 3) 106 (95, 117) 108 (97, 119) 104 (94, 115) 359 (324, 394) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          38 (34, 42) 211 (190, 232) 208 (187, 229) 168 (151, 185) 493 (446, 539) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             40 (36, 44) 202 (181, 222) 199 (179, 219) 161 (145, 177) 451 (407, 493) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       24 (21, 27) 163 (146, 179) 167 (150, 184) 139 (125, 153) 417 (377, 456) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    9 (8, 10) 129 (116, 142) 121 (109, 133) 112 (100, 123) 372 (336, 408) 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     
21 (19, 23) 191 (171, 210) 178 (159, 196) 154 (138, 169) 494 (446, 541) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         6 (5, 6) 98 (88, 108) 98 (88, 108) 89 (80, 98) 300 (271, 329) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ                                                                                                       
29 (26, 32) 211 (189, 232) 208 (187, 229) 176 (158, 193) 522 (472, 571) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           38 (34, 42) 200 (180, 220) 195 (175, 214) 156 (140, 171) 452 (409, 495) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          5 (5, 6) 105 (94, 116) 99 (89, 109) 91 (82, 101) 320 (288, 350) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 64 (57, 70) 70 (62, 77) 84 (75, 93) 379 (341, 417) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 1) 82 (74, 91) 88 (79, 97) 89 (80, 97) 314 (283, 344) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          9 (8, 10) 122 (110, 135) 123 (110, 135) 111 (100, 122) 346 (312, 379) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 15 (13, 16) 18 (16, 20) 35 (31, 38) 193 (174, 212) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          
1 (1, 1) 66 (59, 73) 71 (64, 78) 65 (58, 72) 235 (212, 258) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 18 (16, 20) 16 (14, 18) 36 (33, 40) 196 (177, 216) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            2 (2, 2) 75 (67, 82) 83 (75, 92) 80 (72, 88) 288 (260, 316) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 25 (22, 28) 30 (27, 33) 36 (32, 39) 204 (183, 224) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 24 (22, 27) 31 (28, 35) 35 (31, 38) 159 (143, 174) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              
1 (0, 1) 35 (32, 39) 53 (48, 59) 51 (46, 57) 204 (184, 224) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            2 (2, 2) 63 (57, 70) 77 (69, 85) 81 (72, 89) 288 (260, 316) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       1 (1, 1) 48 (43, 53) 57 (51, 63) 61 (55, 67) 235 (212, 257) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 21 (19, 23) 27 (24, 30) 30 (27, 34) 146 (132, 161) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 26 (23, 29) 36 (32, 40) 36 (33, 40) 172 (155, 189) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 43 (39, 48) 60 (54, 67) 57 (51, 63) 224 (202, 246) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             5 (5, 6) 70 (63, 78) 91 (82, 100) 102 (92, 112) 302 (273, 331) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        9 (8, 9) 142 (128, 157) 151 (135, 166) 159 (142, 175) 497 (449, 545) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          40 (35, 44) 205 (185, 226) 218 (196, 240) 205 (184, 226) 508 (459, 556) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            1 (1, 1) 45 (41, 50) 54 (48, 59) 64 (57, 71) 259 (234, 285) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        2 (2, 2) 88 (79, 97) 93 (83, 102) 96 (86, 106) 320 (289, 351) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 18 (16, 19) 21 (19, 23) 32 (28, 35) 158 (143, 174) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-13 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από 

καρδιαγγειακές αιτίες για άτομα άνω των 65 ετών στην αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω 

από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 0 (0, 1) 0 (0, 1) 1 (1, 1) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        0 (0, 1) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 13 (12, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (3, 4) 3 (3, 3) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            2 (1, 2) 8 (8, 9) 9 (8, 9) 7 (6, 8) 19 (17, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 4 (3, 4) 4 (4, 4) 4 (3, 4) 10 (9, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        3 (3, 3) 19 (17, 20) 19 (17, 21) 16 (15, 18) 46 (42, 50) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           9 (8, 9) 79 (71, 86) 83 (75, 91) 74 (67, 81) 222 (202, 241) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 3) 9 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 8 (8, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 10 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    1 (1, 1) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 3) 10 (9, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 8 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          3 (3, 3) 17 (15, 19) 17 (15, 19) 14 (12, 15) 39 (36, 42) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             1 (1, 1) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 4 (4, 5) 12 (11, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       2 (1, 2) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 9 (8, 9) 25 (23, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 6 (5, 7) 6 (5, 6) 5 (5, 6) 17 (15, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 10 (9, 11) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 25 (23, 28) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 11 (10, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       2 (2, 2) 15 (13, 16) 14 (13, 16) 12 (11, 13) 35 (32, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           5 (5, 6) 28 (25, 30) 27 (24, 30) 22 (19, 24) 61 (56, 66) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 7 (7, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 0 (0, 0) 0 (0, 1) 1 (1, 1) 5 (5, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 2 (1, 2) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 7 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 2 (2, 2) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 

 

 

  

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

154 

Πίνακας Π3-14 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από 

καρδιαγγειακές αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 65 ετών στην αύξηση της μέγιστης 

ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

ανά Δήμο 

Δήμος  1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 21 (19, 24) 25 (22, 27) 30 (27, 33) 127 (115, 138) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         1 (1, 1) 28 (26, 31) 33 (29, 36) 36 (32, 39) 132 (120, 143) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 21 (19, 23) 25 (22, 27) 30 (27, 33) 125 (113, 136) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          2 (2, 2) 40 (36, 44) 44 (39, 48) 45 (41, 49) 150 (136, 163) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        - 6 (6, 7) 6 (6, 7) 16 (14, 17) 89 (81, 97) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         1 (1, 1) 25 (23, 28) 29 (26, 32) 34 (30, 37) 130 (118, 142) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      6 (5, 6) 80 (72, 88) 88 (79, 96) 88 (79, 96) 280 (254, 304) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        6 (5, 7) 56 (51, 62) 61 (55, 67) 57 (52, 63) 173 (157, 188) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 21 (19, 24) 26 (23, 29) 29 (26, 32) 117 (106, 128) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  - 2 (2, 2) 0 (0, 0) 6 (6, 7) 67 (60, 73) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            2 (1, 2) 36 (33, 40) 40 (36, 44) 42 (37, 46) 145 (132, 158) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         2 (2, 2) 35 (31, 38) 40 (36, 44) 41 (37, 45) 141 (128, 154) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     6 (5, 7) 74 (67, 81) 75 (67, 82) 67 (60, 73) 208 (189, 226) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    8 (7, 9) 69 (62, 76) 72 (65, 80) 67 (61, 74) 200 (182, 217) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            19 (17, 21) 97 (88, 107) 101 (91, 111) 83 (75, 91) 223 (203, 241) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               9 (8, 10) 60 (54, 65) 63 (57, 69) 55 (50, 60) 156 (142, 169) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        23 (21, 25) 140 (126, 153) 145 (131, 159) 123 (111, 135) 344 (313, 374) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 32 (29, 36) 32 (28, 35) 35 (32, 39) 136 (123, 148) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          3 (3, 3) 47 (43, 52) 50 (45, 54) 46 (42, 50) 145 (132, 157) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           7 (6, 7) 62 (56, 68) 66 (60, 73) 59 (53, 65) 177 (161, 192) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            - 13 (11, 14) 13 (12, 14) 22 (20, 24) 109 (98, 119) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 25 (23, 28) 27 (25, 30) 28 (25, 31) 97 (88, 106) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            6 (6, 7) 61 (55, 67) 65 (59, 72) 56 (50, 61) 170 (155, 185) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 17 (15, 19) 20 (18, 22) 22 (20, 24) 88 (80, 96) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         - 16 (14, 18) 16 (14, 17) 24 (22, 27) 115 (104, 126) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        - 15 (14, 17) 15 (14, 17) 27 (25, 30) 135 (122, 147) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    15 (14, 17) 96 (86, 105) 103 (92, 113) 91 (82, 100) 254 (232, 276) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    7 (6, 8) 64 (57, 70) 67 (61, 74) 56 (51, 62) 173 (157, 188) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             4 (4, 4) 35 (31, 38) 35 (31, 38) 29 (26, 32) 89 (81, 96) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 36 (33, 40) 37 (33, 41) 38 (35, 42) 139 (126, 152) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         2 (1, 2) 60 (54, 66) 62 (56, 68) 59 (53, 65) 200 (182, 218) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          22 (19, 24) 117 (106, 128) 116 (104, 127) 93 (84, 102) 267 (244, 290) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             22 (20, 25) 112 (101, 122) 111 (100, 121) 89 (81, 98) 244 (223, 265) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       15 (13, 16) 97 (88, 107) 100 (90, 110) 83 (75, 91) 244 (222, 265) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    4 (4, 5) 64 (58, 70) 60 (54, 66) 55 (50, 60) 181 (164, 197) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     12 (10, 13) 105 (95, 115) 98 (88, 108) 84 (76, 92) 266 (242, 289) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         3 (3, 4) 55 (50, 60) 55 (50, 60) 50 (45, 55) 165 (150, 179) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       16 (15, 18) 118 (106, 129) 117 (105, 128) 98 (89, 107) 286 (260, 310) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           21 (19, 23) 109 (98, 119) 106 (96, 117) 85 (77, 93) 241 (219, 261) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          3 (3, 4) 68 (61, 74) 64 (58, 70) 58 (53, 64) 201 (183, 219) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     - 47 (42, 52) 52 (46, 57) 62 (56, 68) 275 (249, 301) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 40 (36, 43) 42 (38, 47) 42 (38, 46) 147 (134, 160) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          4 (4, 5) 59 (53, 65) 59 (54, 65) 54 (48, 59) 163 (148, 177) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            - 8 (7, 8) 9 (8, 10) 18 (16, 20) 99 (90, 109) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 1) 36 (33, 40) 39 (35, 43) 36 (32, 39) 128 (116, 139) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  - 10 (9, 11) 9 (8, 10) 20 (18, 22) 105 (95, 114) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            1 (1, 1) 38 (34, 42) 42 (38, 47) 40 (36, 44) 143 (130, 156) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           - 15 (13, 16) 17 (16, 19) 21 (19, 23) 116 (105, 127) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           - 14 (13, 16) 18 (16, 20) 20 (18, 22) 90 (82, 98) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 20 (18, 22) 31 (27, 34) 29 (26, 32) 115 (104, 125) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            1 (1, 1) 39 (35, 43) 48 (43, 53) 50 (45, 55) 175 (159, 191) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 25 (22, 28) 30 (27, 33) 32 (29, 35) 120 (109, 131) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      - 11 (10, 12) 14 (13, 15) 16 (14, 17) 74 (67, 81) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               - 15 (14, 17) 21 (19, 23) 21 (19, 23) 99 (90, 108) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 21 (19, 23) 29 (26, 32) 27 (24, 30) 105 (95, 115) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             3 (3, 3) 42 (37, 46) 54 (48, 59) 60 (54, 66) 174 (158, 189) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        5 (4, 5) 79 (71, 87) 84 (76, 92) 88 (79, 97) 270 (245, 293) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          25 (23, 28) 130 (117, 142) 138 (124, 151) 130 (117, 142) 314 (286, 341) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 32 (28, 35) 37 (33, 41) 44 (40, 49) 176 (159, 192) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        1 (1, 1) 54 (48, 59) 57 (51, 62) 58 (53, 64) 191 (173, 208) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                - 11 (10, 12) 13 (12, 15) 20 (18, 22) 99 (89, 108) 

(-) : δεν υπήρχαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής 
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Πίνακας Π3-15 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές αιτίες 
για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες χωρίς- κατά τη θερινή περίοδο 

κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας του έτους αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   

1 (1, 2) 10 (8, 11) 9 (8, 11) 9 (8, 11) 14 (12, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         2 (2, 2) 14 (12, 16) 13 (11, 15) 12 (10, 13) 19 (16, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 12 (10, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        2 (2, 2) 14 (12, 17) 13 (11, 15) 13 (11, 15) 21 (18, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ                                                                         

1 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      

1 (1, 1) 5 (4, 6) 4 (4, 5) 4 (3, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        2 (2, 2) 13 (11, 15) 12 (10, 14) 11 (9, 12) 18 (15, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           

2 (1, 2) 11 (10, 13) 11 (9, 12) 10 (9, 11) 16 (14, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  1 (1, 1) 5 (4, 6) 5 (4, 6) 5 (4, 5) 7 (6, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            

1 (1, 1) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 12 (11, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         2 (2, 2) 15 (13, 17) 14 (12, 16) 13 (11, 15) 21 (18, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 6 (5, 7) 5 (4, 6) 5 (4, 6) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    

1 (1, 1) 9 (8, 11) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            3 (2, 3) 17 (14, 19) 14 (12, 16) 13 (11, 15) 22 (19, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 9 (7, 10) 8 (6, 9) 7 (6, 8) 12 (10, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        5 (5, 6) 39 (34, 45) 35 (30, 40) 30 (26, 35) 53 (46, 61) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        1 (1, 1) 5 (5, 6) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 5 (5, 6) 9 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           34 (29, 39) 220 (189, 253) 194 (166, 222) 175 (150, 200) 307 (263, 353) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            2 (2, 2) 17 (15, 20) 15 (13, 17) 14 (12, 16) 24 (20, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 10 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            

1 (1, 1) 10 (9, 12) 8 (7, 9) 7 (6, 9) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           2 (1, 2) 13 (11, 15) 11 (10, 13) 11 (10, 13) 18 (15, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         2 (2, 2) 17 (14, 19) 15 (13, 17) 14 (12, 16) 24 (20, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        1 (1, 2) 11 (9, 12) 9 (8, 10) 9 (8, 10) 14 (12, 16) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    

1 (1, 1) 11 (10, 13) 10 (8, 11) 9 (8, 10) 15 (13, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    

1 (1, 2) 11 (10, 13) 10 (8, 11) 9 (8, 10) 15 (13, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 3 (3, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           2 (2, 2) 12 (10, 14) 12 (10, 13) 10 (9, 12) 18 (16, 21) 
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         

1 (1, 2) 8 (7, 9) 8 (7, 9) 6 (6, 7) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          5 (4, 5) 32 (27, 36) 30 (26, 34) 24 (20, 27) 46 (40, 53) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             

1 (1, 2) 10 (8, 11) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       3 (2, 3) 21 (18, 24) 19 (17, 22) 15 (13, 18) 28 (24, 33) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    

3 (2, 3) 19 (16, 22) 16 (14, 19) 14 (12, 16) 27 (23, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     

4 (3, 4) 24 (20, 27) 20 (17, 23) 18 (16, 21) 34 (29, 39) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         2 (2, 3) 11 (9, 12) 10 (9, 12) 10 (8, 11) 15 (13, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       

4 (4, 5) 31 (27, 36) 28 (24, 32) 25 (21, 28) 43 (37, 50) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           5 (5, 6) 46 (39, 53) 44 (38, 51) 34 (29, 39) 71 (61, 82) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          1 (0, 1) 4 (4, 5) 4 (3, 5) 3 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     0 (0, 0) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            1 (0, 1) 4 (3, 5) 4 (4, 5) 4 (3, 4) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 8 (7, 10) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 12 (10, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            1 (1, 2) 11 (9, 12) 10 (9, 12) 10 (9, 12) 16 (13, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          

1 (1, 1) 6 (5, 7) 5 (5, 6) 4 (4, 5) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  0 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            1 (0, 1) 4 (3, 5) 3 (3, 4) 3 (3, 3) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           1 (0, 1) 5 (4, 5) 4 (3, 5) 4 (3, 4) 6 (6, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           1 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              

0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 1) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 6 (5, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      

0 (0, 0) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 2 (2, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          

0 (0, 1) 3 (3, 4) 3 (3, 3) 2 (2, 3) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             1 (1, 1) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        1 (0, 1) 5 (4, 6) 5 (4, 5) 5 (4, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (0, 1) 5 (5, 6) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                        

1 (1, 1) 5 (4, 6) 5 (4, 5) 5 (4, 6) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        1 (1, 1) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 7 (6, 8) 11 (9, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                0 (0, 1) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (4, 6) 
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Πίνακας Π3-16 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από φυσικές αιτίες 
ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες χωρίς- 

κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας 
του έτους αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   26 (22, 30) 194 (166, 222) 184 (157, 211) 181 (155, 207) 279 (239, 320) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         25 (21, 29) 183 (157, 210) 164 (141, 189) 152 (130, 175) 248 (213, 285) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         24 (20, 27) 174 (149, 199) 162 (139, 186) 147 (126, 169) 236 (202, 270) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          26 (22, 30) 192 (164, 220) 172 (148, 198) 159 (137, 183) 257 (220, 295) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        27 (23, 31) 195 (167, 224) 175 (150, 201) 178 (153, 205) 283 (242, 325) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ                                                                         

22 (18, 25) 159 (136, 183) 143 (122, 164) 129 (111, 148) 213 (182, 244) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      35 (30, 40) 260 (222, 298) 229 (196, 263) 211 (181, 242) 356 (305, 409) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        24 (20, 27) 168 (143, 192) 156 (133, 179) 141 (121, 162) 235 (201, 270) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           21 (18, 25) 158 (135, 181) 147 (126, 169) 139 (119, 160) 225 (193, 258) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  29 (25, 33) 208 (178, 239) 201 (172, 230) 190 (163, 218) 301 (258, 346) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            24 (20, 27) 179 (153, 205) 158 (135, 181) 152 (130, 174) 244 (209, 280) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         23 (20, 27) 169 (145, 194) 160 (137, 184) 149 (127, 171) 245 (210, 281) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     40 (34, 46) 206 (176, 236) 184 (157, 211) 173 (148, 199) 278 (238, 319) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    

22 (19, 25) 206 (177, 237) 178 (152, 204) 174 (149, 200) 297 (254, 341) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            33 (29, 38) 194 (166, 223) 164 (140, 188) 150 (129, 173) 258 (221, 296) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               14 (12, 16) 134 (115, 154) 115 (99, 132) 108 (93, 124) 186 (159, 213) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        41 (35, 47) 295 (253, 339) 259 (222, 298) 229 (196, 263) 402 (344, 461) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        21 (18, 24) 171 (146, 196) 141 (121, 162) 144 (123, 165) 244 (209, 280) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          25 (22, 29) 149 (128, 172) 134 (115, 154) 124 (106, 142) 213 (182, 244) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           27 (23, 31) 175 (150, 201) 154 (132, 177) 139 (119, 159) 245 (209, 281) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            24 (21, 28) 212 (182, 243) 181 (155, 208) 174 (149, 200) 295 (253, 339) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          15 (13, 17) 121 (104, 139) 107 (91, 122) 100 (86, 115) 167 (143, 192) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            23 (20, 27) 182 (156, 209) 150 (128, 172) 135 (116, 155) 244 (209, 280) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           18 (15, 21) 140 (120, 161) 120 (102, 137) 117 (101, 135) 190 (162, 218) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         24 (21, 27) 202 (173, 232) 178 (152, 204) 168 (144, 192) 287 (246, 330) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        35 (30, 40) 280 (240, 322) 236 (202, 271) 236 (202, 271) 368 (315, 422) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    

27 (24, 32) 239 (205, 275) 208 (178, 239) 192 (165, 221) 322 (275, 369) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    27 (23, 31) 203 (174, 233) 173 (148, 198) 159 (136, 183) 274 (235, 315) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             8 (7, 10) 74 (63, 84) 69 (59, 80) 57 (48, 65) 112 (96, 128) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           28 (24, 33) 183 (157, 210) 174 (149, 199) 155 (132, 178) 271 (232, 312) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         

39 (33, 44) 217 (186, 249) 205 (176, 235) 170 (146, 195) 333 (285, 382) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          31 (27, 36) 216 (185, 248) 204 (175, 234) 161 (138, 185) 318 (272, 365) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             28 (24, 32) 197 (169, 226) 166 (142, 191) 142 (122, 163) 273 (234, 314) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       28 (24, 32) 205 (175, 235) 188 (161, 215) 149 (128, 171) 274 (235, 315) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    30 (25, 34) 200 (171, 230) 174 (149, 200) 144 (124, 166) 293 (251, 336) 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     

40 (34, 46) 247 (212, 284) 208 (178, 238) 190 (163, 218) 358 (306, 411) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         33 (28, 38) 162 (139, 187) 156 (134, 180) 144 (124, 166) 232 (198, 266) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ                                                                                                       

35 (30, 40) 253 (217, 290) 227 (194, 260) 201 (172, 230) 353 (303, 406) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           21 (18, 24) 181 (155, 208) 174 (149, 200) 135 (116, 155) 281 (240, 322) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          26 (22, 30) 190 (163, 218) 174 (149, 200) 155 (132, 177) 261 (223, 300) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     31 (26, 35) 358 (306, 411) 347 (298, 399) 312 (267, 358) 444 (381, 510) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            27 (23, 31) 215 (184, 247) 228 (196, 262) 188 (161, 216) 296 (253, 339) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          24 (21, 28) 192 (164, 220) 174 (149, 199) 161 (138, 185) 265 (227, 304) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            30 (25, 34) 215 (184, 247) 208 (178, 239) 204 (175, 234) 312 (267, 358) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          

24 (20, 27) 174 (149, 200) 163 (139, 187) 130 (111, 149) 245 (210, 282) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  24 (21, 28) 197 (168, 226) 183 (157, 210) 197 (168, 226) 279 (239, 321) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            25 (22, 29) 199 (171, 229) 165 (141, 189) 146 (125, 167) 269 (230, 309) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           22 (19, 26) 188 (161, 216) 166 (142, 190) 147 (126, 168) 271 (232, 311) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           16 (14, 19) 119 (102, 137) 99 (84, 113) 97 (83, 111) 166 (143, 191) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              

20 (17, 23) 141 (121, 162) 129 (110, 148) 121 (104, 139) 215 (184, 247) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            23 (20, 26) 197 (169, 226) 184 (158, 211) 184 (158, 211) 286 (245, 328) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       23 (20, 26) 173 (148, 198) 164 (141, 188) 153 (131, 175) 250 (215, 288) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      

12 (11, 14) 126 (107, 144) 111 (95, 128) 101 (86, 116) 171 (146, 196) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               19 (16, 22) 142 (122, 163) 119 (102, 136) 112 (96, 128) 206 (177, 237) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          21 (18, 24) 150 (129, 172) 142 (122, 163) 116 (100, 134) 223 (191, 256) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             22 (19, 26) 176 (151, 202) 163 (140, 187) 176 (151, 202) 268 (230, 308) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        36 (31, 41) 318 (272, 365) 287 (246, 329) 297 (254, 341) 430 (368, 494) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          23 (20, 26) 233 (200, 268) 203 (174, 233) 191 (164, 220) 321 (275, 369) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                        27 (24, 32) 216 (185, 248) 199 (170, 228) 202 (173, 232) 288 (247, 331) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        30 (26, 35) 216 (185, 248) 196 (168, 225) 189 (162, 217) 294 (252, 338) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                21 (18, 25) 158 (135, 181) 150 (128, 172) 153 (131, 175) 225 (193, 258) 
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Πίνακας Π3-17 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από 
καρδιαγγειακές αιτίες για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες χωρίς- 

κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας 
του έτους αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   

1 (1, 1) 7 (6, 8) 7 (6, 8) 7 (6, 8) 10 (9, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         1 (1, 2) 10 (8, 11) 9 (7, 10) 8 (7, 9) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 6 (5, 7) 5 (4, 6) 5 (4, 6) 8 (7, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        1 (1, 2) 10 (8, 11) 9 (7, 10) 9 (8, 10) 14 (12, 17) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ                                                                         

0 (0, 0) 3 (3, 4) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 4 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      

1 (0, 1) 4 (4, 5) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        1 (1, 2) 9 (8, 11) 9 (7, 10) 8 (7, 9) 13 (11, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           

1 (1, 1) 9 (7, 10) 8 (7, 9) 8 (6, 9) 12 (10, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  1 (0, 1) 4 (3, 5) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            

1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 9 (8, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         1 (1, 2) 11 (9, 12) 10 (8, 12) 9 (8, 11) 15 (13, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     1 (1, 1) 4 (4, 5) 4 (3, 4) 4 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    

1 (1, 1) 6 (5, 7) 5 (5, 6) 5 (5, 6) 9 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            2 (2, 2) 12 (10, 13) 10 (8, 11) 9 (8, 10) 15 (13, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 5 (5, 6) 9 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        4 (3, 5) 29 (25, 34) 26 (22, 30) 23 (19, 26) 40 (34, 46) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 1) 4 (3, 5) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          1 (1, 1) 5 (4, 6) 5 (4, 5) 4 (4, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           24 (21, 28) 158 (133, 183) 139 (117, 161) 125 (106, 145) 220 (186, 256) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            1 (1, 2) 12 (11, 15) 11 (9, 12) 10 (9, 12) 17 (15, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          1 (0, 1) 5 (4, 6) 4 (4, 5) 4 (3, 5) 7 (6, 8) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            

1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 5 (4, 6) 9 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           1 (1, 1) 9 (7, 10) 8 (6, 9) 7 (6, 9) 12 (10, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         1 (1, 2) 13 (11, 15) 11 (9, 13) 10 (9, 12) 18 (15, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        1 (1, 1) 8 (6, 9) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 10 (8, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    

1 (1, 1) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 7 (6, 8) 11 (9, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    

1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 5 (5, 6) 9 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           1 (1, 2) 9 (8, 11) 9 (7, 10) 8 (7, 9) 14 (11, 16) 
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         

1 (1, 1) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 5 (4, 6) 10 (8, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          3 (3, 4) 24 (20, 28) 22 (19, 26) 18 (15, 21) 35 (30, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             

1 (1, 1) 7 (6, 8) 6 (5, 7) 5 (4, 6) 10 (9, 12) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       2 (2, 3) 17 (14, 20) 16 (13, 18) 12 (11, 15) 23 (19, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    

2 (2, 2) 13 (11, 15) 11 (9, 13) 9 (8, 11) 18 (15, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     

3 (2, 3) 18 (15, 20) 15 (12, 17) 13 (11, 16) 25 (21, 30) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         2 (1, 2) 8 (7, 10) 8 (7, 9) 7 (6, 8) 12 (10, 14) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       

3 (3, 4) 24 (20, 27) 21 (18, 25) 19 (16, 22) 33 (28, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           4 (3, 5) 34 (29, 39) 33 (28, 38) 25 (21, 29) 53 (44, 61) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          1 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     0 (0, 0) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 0) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 5 (5, 6) 5 (4, 6) 5 (4, 5) 8 (6, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            1 (1, 1) 8 (6, 9) 7 (6, 9) 7 (6, 8) 11 (9, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          

1 (0, 1) 4 (4, 5) 4 (3, 5) 3 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 3 (2, 3) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           0 (0, 0) 3 (3, 4) 3 (3, 4) 3 (2, 3) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (3, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              

0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 3 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 3 (3, 4) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 5 (4, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 4 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      

0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (3, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          

0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 2 (1, 2) 3 (3, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 1) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 4 (3, 4) 3 (3, 4) 4 (3, 4) 5 (4, 6) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 1) 5 (4, 5) 4 (3, 5) 4 (3, 4) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                        

1 (1, 1) 5 (4, 6) 4 (4, 5) 4 (4, 5) 6 (5, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        1 (1, 1) 6 (5, 7) 6 (5, 7) 6 (5, 6) 9 (7, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 4 (4, 5) 
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Πίνακας Π3-18 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από 

καρδιαγγειακές αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση 

με τις ημέρες χωρίς- κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής 

της θερμοκρασίας του έτους αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19 (16, 22) 140 (118, 162) 132 (112, 154) 130 (110, 151) 201 (170, 234) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17 (14, 20) 125 (105, 145) 112 (95, 130) 104 (88, 120) 169 (143, 197) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 18 (16, 21) 136 (115, 158) 127 (107, 147) 115 (97, 134) 184 (156, 214) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17 (15, 20) 127 (107, 148) 114 (97, 133) 106 (89, 123) 170 (144, 198) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 (15, 21) 133 (112, 154) 119 (101, 138) 121 (102, 141) 192 (162, 223) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ 

18 (15, 20) 129 (109, 150) 116 (98, 135) 105 (89, 122) 173 (146, 201) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 31 (26, 36) 227 (192, 263) 200 (169, 232) 184 (156, 214) 311 (263, 362) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 17 (15, 20) 123 (104, 143) 115 (97, 133) 104 (88, 121) 173 (146, 201) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

16 (14, 19) 122 (103, 141) 113 (96, 132) 107 (91, 124) 173 (146, 201) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 22 (19, 26) 160 (135, 185) 154 (130, 179) 146 (123, 169) 231 (195, 268) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 17 (15, 20) 131 (111, 152) 116 (98, 134) 111 (94, 129) 179 (151, 208) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 17 (14, 19) 121 (102, 141) 115 (97, 134) 107 (90, 124) 176 (148, 204) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 30 (25, 34) 153 (130, 178) 137 (116, 160) 129 (109, 150) 207 (175, 241) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

15 (13, 17) 143 (121, 166) 123 (104, 143) 120 (102, 140) 205 (173, 239) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 23 (20, 27) 136 (115, 158) 115 (97, 133) 105 (89, 122) 180 (152, 209) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 11 (9, 12) 101 (86, 118) 87 (74, 101) 82 (69, 95) 141 (119, 163) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30 (26, 35) 221 (186, 256) 194 (164, 225) 171 (145, 199) 301 (254, 349) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 (13, 18) 130 (110, 151) 108 (91, 125) 110 (93, 128) 186 (157, 217) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 19 (16, 23) 114 (97, 133) 103 (87, 119) 95 (80, 110) 163 (138, 189) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 19 (16, 23) 126 (106, 146) 110 (93, 128) 100 (84, 116) 175 (148, 204) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 18 (15, 21) 154 (130, 179) 132 (111, 153) 127 (107, 147) 215 (182, 250) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 (9, 12) 84 (71, 98) 74 (63, 86) 70 (59, 81) 116 (98, 135) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 17 (14, 19) 128 (108, 149) 105 (89, 122) 95 (80, 110) 171 (145, 199) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12 (10, 14) 93 (78, 108) 79 (67, 92) 78 (66, 90) 125 (106, 146) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18 (15, 21) 151 (127, 175) 133 (112, 154) 125 (106, 145) 214 (181, 249) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 25 (21, 29) 199 (168, 232) 168 (142, 195) 168 (142, 195) 262 (221, 304) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

20 (17, 23) 174 (147, 202) 151 (128, 176) 140 (118, 162) 234 (198, 272) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17 (14, 20) 126 (107, 147) 107 (91, 125) 99 (84, 115) 171 (144, 198) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 7 (6, 8) 57 (48, 66) 53 (45, 62) 44 (37, 51) 86 (73, 100) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21 (18, 25) 137 (115, 159) 129 (109, 150) 115 (97, 134) 202 (171, 235) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

30 (25, 34) 166 (140, 193) 157 (133, 182) 130 (110, 151) 255 (215, 296) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 (20, 27) 162 (137, 188) 153 (129, 178) 121 (102, 140) 238 (202, 277) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 21 (18, 24) 148 (125, 172) 125 (105, 145) 107 (90, 124) 205 (174, 239) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (19, 26) 166 (140, 193) 152 (128, 176) 121 (102, 140) 222 (188, 258) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 (17, 23) 134 (113, 155) 116 (98, 135) 97 (82, 112) 196 (165, 227) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

30 (25, 34) 184 (156, 214) 154 (131, 180) 141 (119, 164) 266 (225, 309) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 25 (21, 29) 123 (104, 143) 118 (100, 137) 109 (92, 127) 175 (148, 204) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ 

26 (22, 31) 192 (162, 223) 172 (145, 200) 152 (128, 177) 268 (226, 311) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 (13, 18) 134 (113, 155) 128 (109, 149) 100 (84, 116) 207 (175, 241) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 22 (19, 26) 165 (139, 191) 151 (127, 175) 134 (113, 156) 226 (191, 262) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 30 (26, 35) 353 (298, 410) 343 (290, 398) 307 (260, 357) 438 (370, 509) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 17 (15, 20) 139 (117, 161) 147 (124, 171) 121 (103, 141) 191 (161, 221) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 16 (13, 18) 125 (106, 145) 113 (96, 131) 105 (89, 122) 173 (146, 201) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 21 (18, 24) 150 (127, 175) 145 (123, 169) 143 (121, 166) 218 (184, 253) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

18 (15, 20) 129 (109, 150) 120 (102, 140) 96 (81, 112) 182 (154, 211) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 18 (15, 20) 143 (120, 166) 133 (112, 154) 143 (120, 166) 203 (171, 235) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 17 (15, 20) 136 (115, 158) 112 (95, 130) 99 (84, 115) 183 (155, 213) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 17 (15, 20) 146 (123, 169) 128 (109, 149) 114 (96, 132) 210 (177, 244) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 13 (11, 15) 93 (78, 108) 77 (65, 89) 75 (63, 87) 129 (109, 150) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

15 (13, 18) 108 (92, 126) 99 (84, 115) 93 (79, 108) 165 (140, 192) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 19 (16, 22) 164 (139, 191) 153 (129, 178) 153 (129, 178) 238 (201, 277) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16 (14, 19) 121 (103, 141) 115 (97, 134) 107 (91, 125) 176 (149, 205) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

9 (7, 10) 86 (73, 100) 77 (65, 89) 69 (59, 81) 118 (99, 137) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 15 (13, 17) 112 (95, 130) 93 (79, 108) 88 (74, 102) 162 (137, 188) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13 (11, 15) 97 (82, 112) 92 (77, 106) 75 (63, 87) 143 (121, 166) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 18 (15, 21) 139 (118, 162) 129 (109, 150) 139 (118, 162) 213 (180, 247) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 27 (23, 31) 237 (201, 276) 214 (181, 249) 222 (188, 258) 322 (272, 374) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 20 (17, 23) 200 (169, 232) 174 (147, 202) 164 (138, 190) 275 (232, 320) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

25 (21, 30) 200 (169, 233) 184 (156, 214) 188 (159, 218) 267 (226, 310) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 25 (21, 29) 177 (150, 206) 160 (136, 186) 155 (131, 180) 241 (203, 280) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 18 (15, 21) 134 (113, 156) 127 (108, 148) 130 (110, 151) 191 (161, 222) 
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Πίνακας Π3-19 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από αναπνευστικές 
αιτίες για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες χωρίς- κατά τη θερινή 

περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας του έτους 
αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 3 (2, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 2 (1, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 2 (1, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 3 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 3 (2, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        1 (1, 1) 5 (4, 7) 5 (3, 6) 4 (3, 6) 7 (5, 10) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           4 (3, 5) 26 (19, 34) 23 (16, 30) 21 (15, 27) 37 (26, 48) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            0 (0, 0) 2 (1, 3) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 3 (2, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 2 (2, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          1 (0, 1) 4 (3, 5) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 5 (4, 7) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 2 (1, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    0 (0, 0) 2 (1, 3) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 3 (2, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     0 (0, 0) 2 (1, 3) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 3 (2, 4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       0 (0, 1) 4 (3, 5) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 5 (4, 7) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           1 (0, 1) 5 (4, 7) 5 (4, 7) 4 (3, 5) 8 (6, 11) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 2 (1, 3) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 0 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       0 (0, 0) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (0, 1) 1 (1, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                        0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 2 (1, 2) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
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Πίνακας Π3-20 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) από αναπνευστικές 
αιτίες ανά 100.000 κατοίκους για άτομα άνω των 65 τις ημέρες με κύμα καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες 

χωρίς- κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Δήμο βάσει της κατανομής της 
θερμοκρασίας του έτους αναφοράς 

ΔΗΜΟΣ 1995 RCP4.5 RCP8.5 

  2046 2096 2046 2096 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                                                                   3 (2, 4) 23 (16, 30) 22 (16, 29) 22 (15, 28) 33 (24, 44) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                         4 (3, 5) 28 (20, 36) 25 (18, 32) 23 (16, 30) 37 (27, 49) 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                                         2 (2, 3) 18 (13, 23) 16 (12, 21) 15 (11, 19) 24 (17, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          4 (3, 6) 32 (23, 41) 28 (20, 37) 26 (19, 34) 42 (30, 55) 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                                                        2 (2, 3) 16 (11, 20) 14 (10, 18) 14 (10, 19) 22 (16, 29) 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ                                                                         2 (1, 2) 14 (10, 18) 12 (9, 16) 11 (8, 15) 19 (13, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ                                                                                                      2 (1, 3) 14 (10, 19) 13 (9, 17) 12 (8, 15) 20 (14, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                        3 (2, 4) 19 (14, 25) 18 (13, 23) 16 (11, 21) 27 (19, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                                                                           2 (1, 2) 13 (9, 17) 12 (9, 16) 12 (8, 15) 19 (13, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                  3 (2, 4) 22 (16, 29) 22 (15, 28) 20 (15, 27) 32 (23, 42) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                                                            3 (2, 4) 21 (15, 28) 19 (14, 25) 18 (13, 24) 29 (21, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                         3 (2, 4) 20 (14, 26) 19 (14, 25) 18 (13, 23) 29 (21, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                     4 (3, 6) 23 (17, 31) 21 (15, 27) 20 (14, 26) 31 (22, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                                    2 (2, 3) 22 (15, 28) 19 (13, 24) 18 (13, 24) 31 (22, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                            4 (3, 6) 26 (18, 34) 22 (15, 28) 20 (14, 26) 34 (24, 45) 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                                               2 (1, 2) 17 (12, 23) 15 (11, 20) 14 (10, 18) 24 (17, 32) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                        6 (4, 7) 41 (29, 53) 36 (26, 47) 32 (23, 41) 56 (40, 73) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                        2 (1, 3) 16 (11, 21) 13 (9, 17) 13 (10, 18) 23 (16, 30) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          3 (2, 3) 15 (11, 20) 14 (10, 18) 13 (9, 16) 22 (15, 28) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                           3 (2, 4) 21 (15, 27) 18 (13, 24) 17 (12, 22) 29 (21, 38) 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ                                                                                                            3 (2, 4) 24 (17, 32) 21 (15, 27) 20 (14, 26) 34 (24, 44) 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                          2 (1, 3) 16 (12, 21) 14 (10, 19) 13 (10, 18) 22 (16, 29) 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                                                                                            3 (2, 3) 20 (14, 27) 17 (12, 22) 15 (11, 20) 27 (19, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                           2 (1, 2) 14 (10, 18) 12 (8, 15) 11 (8, 15) 18 (13, 24) 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         2 (2, 3) 21 (15, 27) 18 (13, 24) 17 (12, 23) 30 (21, 39) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                        3 (2, 4) 27 (19, 35) 23 (16, 30) 23 (16, 30) 36 (25, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                                                    3 (2, 4) 23 (17, 31) 20 (15, 27) 19 (13, 25) 32 (23, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                                    3 (2, 3) 20 (14, 26) 17 (12, 22) 15 (11, 20) 26 (19, 35) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                                                                             1 (0, 1) 5 (3, 6) 4 (3, 6) 4 (3, 5) 7 (5, 9) 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                                                           3 (2, 3) 16 (12, 22) 16 (11, 20) 14 (10, 18) 24 (17, 32) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                         5 (4, 7) 28 (20, 36) 26 (19, 34) 22 (16, 29) 43 (30, 56) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                          4 (3, 5) 25 (17, 32) 23 (17, 30) 18 (13, 24) 36 (26, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                             2 (2, 3) 15 (11, 20) 13 (9, 17) 11 (8, 14) 21 (15, 28) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                                                       2 (1, 2) 14 (10, 18) 13 (9, 17) 10 (7, 13) 19 (13, 25) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                                    3 (2, 4) 21 (15, 28) 18 (13, 24) 15 (11, 20) 31 (22, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                     3 (2, 5) 22 (15, 28) 18 (13, 24) 17 (12, 22) 31 (22, 41) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                         3 (2, 4) 15 (10, 19) 14 (10, 18) 13 (9, 17) 21 (15, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ                                                                                                       4 (3, 5) 29 (21, 39) 26 (19, 35) 23 (17, 31) 41 (29, 54) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                           2 (2, 3) 21 (15, 28) 20 (15, 27) 16 (11, 21) 33 (23, 43) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                                                          2 (1, 3) 15 (11, 19) 14 (10, 18) 12 (9, 16) 20 (14, 27) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                                                                     4 (3, 5) 48 (34, 62) 46 (33, 61) 41 (30, 54) 59 (42, 78) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                            5 (4, 7) 42 (30, 55) 45 (32, 59) 37 (26, 48) 58 (41, 76) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                          3 (2, 4) 26 (18, 34) 23 (17, 31) 22 (15, 28) 36 (25, 47) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                            4 (3, 5) 27 (19, 36) 26 (19, 34) 26 (18, 34) 39 (28, 52) 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                          2 (2, 3) 18 (13, 24) 17 (12, 22) 14 (10, 18) 26 (18, 34) 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                  0 (0, 0) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 4 (3, 5) 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                            2 (2, 3) 18 (13, 23) 15 (10, 19) 13 (9, 17) 24 (17, 31) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                                                                                           2 (1, 2) 14 (10, 18) 12 (9, 16) 11 (8, 14) 20 (14, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                           1 (1, 1) 7 (5, 9) 6 (4, 8) 6 (4, 7) 10 (7, 13) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                              1 (1, 2) 10 (7, 14) 9 (7, 12) 9 (6, 12) 16 (11, 21) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                                            1 (1, 2) 12 (8, 15) 11 (8, 14) 11 (8, 14) 17 (12, 22) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                       4 (3, 5) 30 (21, 39) 29 (20, 37) 27 (19, 35) 44 (31, 57) 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                      0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                               2 (2, 3) 17 (12, 22) 14 (10, 18) 13 (9, 17) 24 (17, 32) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                          1 (1, 2) 10 (7, 14) 10 (7, 13) 8 (6, 11) 15 (11, 20) 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                                                                             1 (1, 1) 8 (5, 10) 7 (5, 9) 8 (5, 10) 12 (8, 15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        1 (1, 2) 11 (8, 14) 10 (7, 13) 10 (7, 13) 15 (11, 19) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                                          1 (1, 1) 10 (7, 13) 9 (6, 12) 8 (6, 11) 14 (10, 18) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                        2 (1, 2) 15 (11, 20) 14 (10, 18) 14 (10, 18) 20 (14, 26) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        5 (3, 6) 32 (23, 42) 29 (21, 38) 28 (20, 37) 44 (31, 57) 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                1 (1, 1) 8 (5, 10) 7 (5, 10) 7 (5, 10) 11 (8, 14) 
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Εικόνα Π3-1 Χωρική διαφοροποίηση μέγιστης θερμοκρασίας (οC) θερινής περιόδου και αποδοτέων θανάτων 
ανά 100.000 κατοίκους από φυσικές αιτίες στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰C 

ανά Δήμο στην Περιφέρεια Αττικής 

 

Απρ-Σεπ 1995 

Απρ-Σεπ 2046 (RCP4.5) Απρ-Σεπ 2096 (RCP4.5)

Απρ-Σεπ 2046 (RCP8.5) Απρ-Σεπ 2096 (RCP8.5)

Θερμοκρασία (C)

<23

23-26

26-29

29-32

>32

000.001 άνα ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

51 <

03-51

 54-03

06-54

06 >
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Γ. Αριθμός αποδοτέων θανάτων στη θερμοκρασία ανά 100.000 κατοίκους ανά Π.Ε στην Περιφέρεια Αττικής 

Πίνακας Π3-21 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για όλες τις ηλικίες ανά 100.000 κατοίκους στην αύξηση της μέγιστης 

ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Περιφερειακή Ενότητα- Κλιματική αλλαγή 

μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 5 (4, 5) 6 (5, 6) 6 (6, 7) 26 (23, 28) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 7 (7, 8) 8 (7, 9) 9 (8, 10) 34 (31, 37) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (1, 1) 11 (10, 12) 12 (10, 13) 12 (11, 13) 38 (35, 42) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 3) 18 (16, 20) 19 (17, 21) 16 (15, 18) 48 (43, 52) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (1, 2) 16 (14, 18) 17 (15, 19) 16 (14, 17) 50 (45, 55) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 3) 20 (18, 21) 19 (18, 21) 17 (15, 18) 52 (47, 56) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 (3, 4) 25 (23, 27) 24 (22, 27) 20 (18, 22) 61 (56, 67) 

Καρδιαγγειακές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 2 (2, 3) 3 (3, 3) 3 (3, 3) 13 (12, 14) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 4 (3, 4) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 17 (15, 18) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (1, 1) 6 (5, 7) 6 (6, 7) 7 (6, 7) 21 (19, 23) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 1) 9 (8, 10) 9 (8, 10) 8 (7, 9) 23 (21, 25) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 1) 8 (7, 9) 8 (8, 9) 8 (7, 9) 24 (22, 26) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 2) 10 (9, 11) 10 (9, 11) 8 (8, 9) 26 (23, 28) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 (2, 2) 13 (12, 14) 13 (11, 14) 10 (9, 11) 31 (28, 33) 

Αναπνευστικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 1) 2 (1, 2) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (2, 4) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (2, 3) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 5 (4, 5) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 1 (1, 2) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 5 (4, 5) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 1 (1, 2) 4 (3, 5) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 (0, 0) 2 (2, 3) 2 (2, 2) 2 (1, 2) 5 (4, 6) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Πίνακας Π3-22 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για άτομα άνω των 65 ετών ανά 100.000 κατοίκους στην αύξηση της 
μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5⁰ C κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Περιφερειακή Ενότητα- Κλιματική 

αλλαγή μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές 
αιτίες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (1, 1) 40 (36, 44) 49 (44, 54) 54 (48, 59) 219 (197, 240) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (3, 3) 56 (50, 62) 63 (56, 69) 68 (61, 75) 255 (230, 279) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 (8, 10) 96 (86, 106) 103 (93, 114) 107 (96, 118) 338 (305, 370) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 25 (22, 27) 167 (150, 183) 173 (155, 190) 150 (135, 165) 437 (395, 478) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 (9, 12) 101 (91, 112) 107 (96, 118) 100 (89, 110) 316 (285, 346) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 (18, 23) 149 (134, 164) 148 (133, 163) 126 (113, 139) 389 (351, 425) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 28 (25, 31) 185 (166, 203) 179 (161, 198) 149 (134, 164) 451 (408, 494) 

Καρδιαγγειακές 
αιτίες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (0, 1) 22 (20, 24) 27 (24, 30) 30 (27, 33) 119 (107, 129) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (2, 2) 30 (27, 33) 34 (31, 38) 37 (33, 40) 135 (123, 147) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 (5, 6) 59 (53, 65) 64 (57, 70) 66 (59, 72) 205 (186, 223) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14 (12, 15) 90 (82, 99) 94 (85, 103) 81 (73, 89) 233 (212, 252) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 (5, 6) 54 (49, 59) 57 (51, 63) 53 (48, 58) 164 (149, 178) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11 (10, 13) 81 (73, 89) 81 (73, 89) 69 (62, 75) 208 (189, 226) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 (14, 17) 102 (92, 112) 99 (90, 109) 82 (74, 90) 244 (223, 265) 

Αναπνευστικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 3 (2, 3) 3 (2, 4) 3 (3, 4) 14 (11, 17) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 (0, 0) 5 (4, 6) 6 (4, 7) 6 (5, 7) 22 (17, 27) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 5 (4, 7) 6 (4, 7) 6 (5, 7) 19 (15, 24) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 3) 16 (13, 20) 17 (13, 21) 15 (11, 18) 42 (33, 51) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 1) 9 (7, 11) 10 (7, 12) 9 (7, 11) 28 (22, 34) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (1, 2) 11 (8, 13) 11 (8, 13) 9 (7, 11) 28 (22, 34) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 (2, 3) 15 (12, 19) 15 (11, 18) 12 (9, 15) 37 (29, 45) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Πίνακας Π3-23 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων ανά 100.000 κατοίκους στην 

αύξηση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής (27,3⁰C (θάνατοι από φυσικές αιτίες), 27,5⁰C (θάνατοι από καρδιαγγειακές αιτίες), 

24,8⁰C (θάνατοι από αναπνευστικές αιτίες)) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Περιφερειακή Ενότητα- Κλιματική αλλαγή μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 4 (4, 5) 5 (4, 5) 6 (5, 6) 28 (25, 30) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 1) 14 (13, 15) 16 (14, 17) 15 (14, 17) 49 (45, 53) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 1) 8 (7, 9) 8 (8, 9) 10 (9, 10) 38 (34, 41) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 (6, 7) 27 (24, 29) 29 (27, 32) 24 (22, 26) 65 (60, 71) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 (5, 6) 28 (26, 31) 31 (28, 34) 26 (24, 29) 74 (67, 80) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8 (7, 9) 33 (30, 36) 35 (32, 38) 28 (25, 30) 74 (67, 80) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 (7, 9) 36 (32, 39) 37 (34, 41) 29 (27, 32) 82 (75, 89) 

Καρδιαγγειακές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 2 (2, 2) 2 (2, 2) 3 (2, 3) 13 (12, 14) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (0, 1) 6 (6, 7) 7 (7, 8) 7 (6, 8) 22 (21, 24) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 4 (4, 4) 4 (4, 4) 5 (4, 5) 19 (17, 21) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 3) 12 (11, 13) 13 (12, 14) 11 (10, 12) 29 (27, 31) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (2, 3) 13 (12, 14) 14 (13, 15) 12 (11, 13) 34 (31, 36) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 (3, 4) 15 (14, 17) 16 (15, 18) 13 (12, 14) 34 (32, 37) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 (3, 4) 17 (16, 18) 18 (16, 19) 14 (13, 15) 39 (36, 41) 

Αναπνευστικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 1 (1, 1) 3 (2, 4) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1, 1) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 3 (2, 3) 6 (5, 7) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 3 (3, 4) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (2, 3) 4 (3, 5) 5 (4, 5) 4 (3, 5) 8 (6, 9) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (2, 3) 4 (3, 5) 5 (4, 6) 4 (3, 5) 8 (7, 10) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 (2, 2) 4 (3, 5) 4 (3, 5) 4 (3, 4) 7 (6, 8) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 (2, 3) 5 (4, 5) 5 (4, 6) 4 (3, 5) 8 (7, 10) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Πίνακας Π3-24 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για άτομα άνω των 65 ετών ανά 100.000 κατοίκους στην αύξηση της 

μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από το σημείο καμπής (27,3⁰C (θάνατοι από φυσικές αιτίες), 27,5⁰C (θάνατοι από καρδιαγγειακές αιτίες), 24,8⁰C 

(θάνατοι από αναπνευστικές αιτίες)) κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) ανά Περιφερειακή Ενότητα- Κλιματική αλλαγή μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές 
αιτίες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (1, 1) 37 (34, 41) 40 (36, 44) 50 (45, 55) 240 (217, 262) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 (9, 11) 106 (95, 116) 119 (108, 131) 116 (105, 127) 371 (338, 404) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 (4, 5) 73 (66, 80) 74 (67, 82) 85 (76, 93) 333 (302, 364) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 58 (53, 64) 250 (226, 273) 272 (246, 297) 223 (201, 244) 599 (545, 650) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 38 (34, 42) 181 (164, 198) 199 (180, 218) 169 (153, 185) 465 (423, 506) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 61 (55, 67) 249 (226, 272) 267 (242, 293) 213 (193, 233) 558 (509, 607) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 60 (54, 66) 267 (242, 292) 280 (253, 306) 220 (199, 240) 603 (549, 655) 

Καρδιαγγειακές 
αιτίες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 (0, 0) 18 (16, 20) 19 (17, 21) 25 (22, 27) 122 (111, 132) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 (4, 5) 52 (47, 57) 59 (53, 64) 57 (52, 63) 185 (170, 200) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (2, 2) 40 (37, 44) 40 (37, 44) 47 (43, 52) 190 (173, 205) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 27 (25, 30) 126 (114, 137) 136 (124, 148) 112 (102, 122) 301 (277, 323) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 17 (15, 19) 89 (81, 97) 97 (88, 106) 83 (75, 90) 228 (210, 245) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29 (27, 32) 126 (115, 137) 135 (123, 147) 108 (98, 117) 281 (258, 301) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 (26, 31) 137 (124, 149) 143 (130, 155) 112 (102, 122) 308 (284, 331) 

Αναπνευστικές 
αιτίες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (1, 2) 8 (6, 9) 8 (7, 10) 8 (6, 9) 23 (18, 27) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 (5, 8) 18 (14, 22) 21 (17, 25) 18 (14, 22) 41 (33, 49) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (1, 2) 10 (8, 12) 10 (8, 12) 10 (8, 12) 26 (21, 31) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 (15, 24) 37 (29, 44) 42 (33, 50) 35 (28, 42) 69 (55, 81) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13 (10, 15) 25 (20, 30) 29 (23, 35) 25 (20, 30) 50 (40, 59) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14 (11, 17) 27 (21, 32) 30 (24, 36) 25 (20, 30) 49 (40, 58) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 (13, 20) 33 (26, 39) 36 (29, 43) 30 (24, 36) 60 (48, 71) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Πίνακας Π3-25 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) για άτομα άνω των 65 ετών ανά 100.000 κατοίκους τις ημέρες με κύμα 

καύσωνα κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει της κατανομής της θερμοκρασίας του έτους 1995- 

Κλιματική αλλαγή μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 (19, 26) 174 (149, 199) 159 (136, 182) 150 (128, 172) 250 (214, 287) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 25 (21, 28) 181 (155, 208) 166 (142, 191) 157 (135, 180) 254 (218, 292) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 (24, 32) 222 (190, 255) 202 (173, 231) 200 (171, 230) 304 (260, 349) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 30 (26, 35) 212 (181, 243) 184 (158, 211) 169 (145, 194) 291 (249, 334) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 26 (22, 30) 179 (153, 205) 156 (134, 179) 143 (122, 164) 248 (213, 285) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 28 (24, 33) 195 (167, 224) 178 (152, 204) 147 (126, 169) 280 (240, 321) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 (25, 33) 206 (177, 237) 189 (162, 217) 161 (138, 184) 303 (259, 348) 

Καρδιαγγειακές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 (14, 19) 128 (108, 149) 117 (99, 136) 111 (93, 128) 184 (156, 214) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18 (15, 21) 132 (111, 153) 121 (102, 140) 114 (96, 133) 185 (156, 215) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 (19, 27) 186 (157, 216) 169 (143, 196) 167 (142, 195) 254 (215, 295) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22 (19, 26) 156 (132, 181) 136 (115, 158) 124 (105, 145) 214 (181, 249) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19 (16, 22) 128 (108, 149) 112 (94, 130) 102 (86, 119) 178 (150, 207) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21 (18, 24) 144 (122, 167) 131 (111, 152) 108 (92, 126) 206 (174, 240) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22 (18, 25) 155 (131, 180) 142 (120, 165) 121 (102, 140) 227 (192, 264) 

Αναπνευστικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (1, 3) 15 (11, 20) 14 (10, 18) 13 (9, 17) 22 (15, 28) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 20 (15, 27) 19 (13, 25) 18 (13, 23) 29 (20, 37) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (2, 3) 17 (12, 23) 16 (11, 21) 15 (11, 20) 24 (17, 31) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 (3, 5) 27 (19, 35) 23 (17, 30) 21 (15, 28) 37 (26, 48) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 21 (15, 27) 18 (13, 24) 16 (12, 22) 29 (20, 38) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 19 (13, 25) 17 (12, 23) 14 (10, 19) 27 (19, 36) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3 (2, 4) 22 (16, 29) 20 (14, 27) 17 (12, 22) 32 (23, 43) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Πίνακας Π3-26 Μέσος ετήσιος αριθμός επιπλέον θανάτων (90% διάστημα εμπιστοσύνης) για άτομα άνω των 65 ετών ανά 100.000 κατοίκους τις ημέρες με κύμα 

καύσωνα- σε σχέση με τις ημέρες χωρίς- κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους (Ιούνιος- Αύγουστος) ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει της κατανομής της 

θερμοκρασίας κάθε μελλοντικού έτους- Κλιματική αλλαγή μόνο 

Αιτία θνησιμότητας Περιφερειακή Ενότητα* 1995 RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Όλες οι φυσικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 (19, 26) 21 (18, 24) 21 (18, 24) 22 (19, 26) 23 (20, 27) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 25 (21, 28) 24 (20, 27) 23 (20, 26) 28 (24, 32) 29 (25, 33) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 (24, 32) 30 (25, 34) 26 (22, 29) 30 (26, 34) 31 (27, 36) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 30 (26, 35) 27 (23, 31) 24 (21, 28) 29 (25, 34) 39 (33, 45) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 26 (22, 30) 22 (19, 26) 19 (17, 22) 25 (22, 29) 22 (19, 25) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 28 (24, 33) 31 (27, 36) 14 (12, 16) 14 (12, 16) 25 (22, 29) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 (25, 33) 33 (28, 38) 19 (16, 22) 24 (20, 27) 34 (29, 39) 

Καρδιαγγειακές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 (14, 19) 16 (13, 18) 16 (13, 18) 17 (14, 19) 17 (14, 20) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18 (15, 21) 17 (15, 20) 17 (14, 19) 20 (17, 24) 21 (18, 24) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 (19, 27) 25 (21, 29) 21 (18, 25) 25 (21, 29) 26 (22, 30) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22 (19, 26) 20 (17, 23) 18 (15, 21) 22 (18, 25) 29 (24, 33) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19 (16, 22) 16 (14, 19) 14 (12, 16) 18 (15, 21) 16 (13, 18) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21 (18, 24) 23 (20, 27) 11 (9, 12) 10 (9, 12) 18 (16, 21) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22 (18, 25) 25 (21, 29) 14 (12, 16) 18 (15, 21) 26 (22, 30) 

Αναπνευστικές αιτίες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (1, 3) 2 (1, 2) 2 (1, 2) 2 (1, 3) 2 (1, 3) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 3 (2, 4) 3 (2, 3) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 2 (2, 3) 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 (3, 5) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 4 (3, 5) 5 (4, 7) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 3 (2, 3) 2 (2, 3) 3 (2, 4) 3 (2, 3) 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 (2, 4) 3 (2, 4) 1 (1, 2) 1 (1, 2) 2 (2, 3) 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3 (2, 4) 4 (3, 5) 2 (1, 3) 3 (2, 3) 4 (3, 5) 
*Εξαιρέθηκε η Π.Ε Νήσων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα θερμοκρασίας για τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας 
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Δ. Αριθμός αποδοτέων θανάτων στη ρύπανση ανά 100.000 κατοίκους στην Περιφέρεια Αττικής 

 

Πίνακας Π3-27 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων περιστατικών (95% ΔΕ) ανά 100.000 κατοίκους λόγω 
αυξημένων ημερήσιων τιμών όζοντος Ο3 σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (150 μg/m3)  κατά τη 

θερινή περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Έκβαση υγείας 

(Κωδικός Πίνακα 3-1) 

Βασική 

τιμή 

(1995) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Θνησιμότητα από φυσικές αιτίες (ΗΕ5a) 
28 

(11,45) 

14 

(6, 22) 

16 

(6, 26) 

16 

(6, 25) 

23 

(9, 36) 

Εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω 

αναπνευστικών (ΗΕ5b) 

53 

(0,113) 

26 

(0, 57) 

30 

(0, 65) 

29 

(0, 63) 

42 

(0, 90) 

 

 

Πίνακας Π3-28 Μέσος ετήσιος αριθμός αποδοτέων θανάτων από φυσικές αιτίες (Κωδικοί ΗΕ6a και ΗΕ6c-
Πίνακας 3-1) (95% ΔΕ) λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε αυξημένες ετήσιες τιμές σωματιδίων PM2.5 και PM10 
σε σχέση με τα συνιστώμενα επίπεδα του ΠΟΥ (10 και 20 μg/m3 αντίστοιχα) στην Περιφέρεια Αττικής, έτσι 

όπως έχει προκύψει από την ανάλυση ανά Δήμο 

Αιτία θνησιμότητας Ρύπος Βασική τιμή (1995) 
RCP 4.5 RCP 8.5 

2046 2096 2046 2096 

Φυσικές αιτίες 
PM2.5 2.292 1.020 668 671 439 

PM10 2.721 986 621 576 300 
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Εικόνα Π3-3 Χωρική διαφοροποίηση ετήσιας συγκέντρωσης PM2.5 και αποδοτέων θανάτων ανά 100.000 
κατοίκους από φυσικές αιτίες που ανά Δήμο στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών (Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, 

Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών και Π.Ε Πειραιώς) 

PM2.5- 1995

PM2.5- 2046 (RCP4.5) PM2.5- 2096 (RCP4.5)

PM2.5- 2046 (RCP8.5) PM2.5- 2096 (RCP8.5)

PM2.5 (μg/m3)

< 10

10-20

20-30

> 40

000.001 άνα ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

05 <

001-05

051-001

002-051

002 >
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Εικόνα Π3-4 Χωρική διαφοροποίηση ετήσιας συγκέντρωσης PM10 και αποδοτέων θανάτων ανά 100.000 
κατοίκους από φυσικές αιτίες που ανά Δήμο στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών (Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, 

Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών και Π.Ε Πειραιώς)

PM10- 1995

PM10- 2046 (RCP4.5) PM10- 2096 (RCP4.5)

PM10- 2046 (RCP8.5) PM10- 2096 (RCP8.5)

000.001 άνα ιοτανάθ ιοέτοδοπΑ

05 <

001-05

051-001

002-051

002 >

PM10 (μg/m3)

< 20

20-30

30-40

> 40



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

178 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Ομάδα Φυσικής και Χημείας της Ατμόσφαιρας (APCG) 

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Αύγουστος 2020  

(1η έκδοση: Ιούλιος 2020) 

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας έργου APCG του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ: 

Ευάγγελος Γερασόπουλος 

Σύνταξη και επιμέλεια έκθεσης/Εφαρμογή ατμοσφαιρικού μοντέλου:  

Ελένη Αθανασοπούλου 

Προετοιμασία δεδομένων εισόδου/Επεξεργασία και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων του 

μοντέλου: 

Ελένη Αθανασοπούλου 

Γιώργος Γρίβας 

Δημήτρης Καραγιάννης 

Αναστασία Κακούρη  

http://apcg.meteo.noa.gr/sdg1162/


ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

179 

Π4 1. Εκτιμήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Αττικής 

Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η αποτίμηση των επιπέδων ρύπανσης στην Περιφέρεια της 

Αττικής σε επιλεγμένα κλιματικά σενάρια (RCP4.5 και RCP8.5) του εγγύς (αντιπροσωπευτικό έτος 2046) και του 

μακρινού μέλλοντος (αντιπροσωπευτικό έτος 2096), σε σχέση με τις παροντικές συνθήκες (αντιπροσωπευτικό 

έτος 1995). Οι προσομοιώσεις και τα αποτελέσματα παρέχονται σε οριζόντια χωρική ανάλυση 1 km.  

 

Π4 1.1 Περιγραφή του αριθμητικού μοντέλου ρύπανσης 

Τα επίπεδα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας της περιοχής ενδιαφέροντος εκτιμώνται μέσω προσομοιώσεων με το 
μοντέλο TAPM V4 (The Air Pollution Model; Hurley, 2008; Hurley et al., 2005). Το TAPM είναι ένα προγνωστικό 
ατμοσφαιρικό μοντέλο, το οποίο προσομοιώνει τις φυσικο-χημικές διεργασίες σε υψηλή χωρική ανάλυση και σε 
αστική κλίμακα. Η συνιστώσα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του μοντέλου αποτελείται από το υπομοντέλο 
Eulerian Grid Module (EGM), το οποίο λύνει τις εξισώσεις υπολογισμού της συγκέντρωσης των ρύπων σε 
κυψελίδες, το υπομοντέλο Lagrangian Particle Module (LPM), το οποίο αντιπροσωπεύει τη διασπορά των ρύπων 
πλησίον της πηγής τους, το Plume Rise Module, το οποίο προσoμoιώνει την ορμή και την άνωση του θύσανου 
(plume) που εξέρχεται από τις σημειακές πηγές και το υπομοντέλο  Building Wake Module (δεν ενεργοποιείται 
στις παρούσες εφαρμογές). Το μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας (που ενεργοποιήθηκε στις παρούσες εφαρμογές) 
περιλαμβάνει τα οξείδια του αζώτου, το όζον, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια (NOx, NO2, 
O3, SO2, PM10, PM2.5), και προσομοιώνει φωτοχημικές αντιδράσεις αερίων και χημικές αντιδράσεις αέριας/υγρής-
φάσης του διοξειδίου του θείου και των αιωρούμενων σωματιδίων. Προσομοιώνονται επίσης η υγρή και η ξηρή 
εναπόθεση. Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο TAPM, τις εξισώσεις και τις παραμετροποιήσεις που 
ενσωματώνει, καθώς και αποτελέσματά του από προηγούμενες εφαρμογές του περιγράφονται στα 
άρθρα/αναφορές των Hurley (1997), Hurley and Luhar (2000), Hurley et al. (2002; 2003), Luhar and Hurley (2003), 
Karl et al. (2019), Tang et al. (2020). 

 

Π4 1.2 Μεθοδολογία εφαρμογής του μοντέλου ρύπανσης 

Για τις εφαρμογές της παρούσας μελέτης, η μετεωρολογική συνιστώσα του TAPM εφαρμόζεται ενσωματώνοντας 
την τεχνική της εστίασης 4 περιοχών με κέντρο το γεωγραφικό σημείο  38o 2' Β, 23o 43' Α, οριζόντιες 
διακριτοποιήσεις των 12km (εξωτερική περιοχή), 4km, 3km and 1 km (εσωτερική περιοχή) και κοινή κατακόρυφη 
δομή 30 επιπέδων που ακολουθούν την ξηρά (το πρώτο στα 10 m, το τελευταίο στα 8 km). Στη συνέχεια, τα 
μετεωρολογικά δεδομένα εξόδου τροφοδοτούν τις προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εσωτερική 
περιοχή (οριζόντιας χωρικής ανάλυσης 1 km και διαστάσεων 45×45 km). Η απαραίτητη αναγωγή των διαθέσιμων 
εκπομπών ρύπανσης αδρής χωρικής ανάλυσης σε πεδία υψηλής χωρικής ανάλυσης 1 km, καθώς και σε γραμμικές 
και σημειακές εκπομπές, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των κατάλληλων, διαθέσιμων χωρικών μεταβλητών. Το 
μοντέλο εφαρμόστηκε για 5 ημερολογιακά έτη: 1 έτος αντιπροσωπευτικό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του 
παρόντος κλίματος (1995), 2 έτη αντιπροσωπευτικά για το κλίμα του εγγύς και το μακρινού μέλλοντος (2046 και 
2096, αντίστοιχα), για το καθένα από τα οποία εφαρμόστηκαν 2 μελλοντικά κλιματικά σενάρια (RCP4.5 και 
RCP8.5). Παρακάτω αναλύονται τα δεδομένα εισόδου και οι προσεγγίσεις που έγιναν για καθένα από τα έτη 
προσομοίωσης. 

Π4 1.2.1 Προσομοιώσεις ρύπανσης στο παρόν κλίμα 

Τα μετεωρολογικά δεδομένα εισόδου στο μοντέλο TAPM (θερμοκρασία αέρα, υγρασία, γεωδυναμικό ύψος, 
πίεση, ταχύτητα ανέμου) είναι τα πεδία Interim Reanalysis (ERA-Interim) του European Centre for Medium-Range 
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Weather Forecasts (ECMWF) (https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-pressure-
levels?tab=form). Τα δεδομένα τροφοδοτούν τις προσομοιώσεις ανά 3 ώρες, σε 20 επίπεδα πίεσης (10 – 1000 
hPa) και δίνονται σε χωρική ανάλυση 0.25 deg. Η επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας δίδεται σε παγκόσμια 
κλίμακα από το US National Center for Atmospheric Research (NCAR), ως μέσες μηνιαίες τιμές δεκαετίας σε 
πλέγμα χωρικής ανάλυσης 1 deg. 

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές που χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικά δεδομένα εισόδου είναι της βάσης CAMS-REG-
AP (https://eccad.aeris-data.fr/#DatasetPlace:CAMS-REG-AP) για το έτος 2000, ώστε να αντιπροσωπεύονται το 
δυνατόν καλύτερα οι εκπομπές ρύπανσης κατά το 1995. Η βάση παρέχει εκπομπές (μάζα/έτος) των ρύπων CH4, 
CO, NH3, NMVOC, NOx, PM10, PM2.5, SO2 από μεταφορές εδάφους, αέρα, θαλάσσης, κινητά μηχανήματα, 
παραγωγή καυσίμων και ενέργειας, βιομηχανική δραστηριότητα, καύσεις εμπορικού και οικιακού τομέα, 
γεωργία, διαχείριση απορριμμάτων, χρήση διαλυτών. Η χωρική ανάλυση των πεδίων είναι 0.125 x 0.0625 deg  (γ. 
μήκος / γ. πλάτος). Η αύξηση της χωρικής ανάλυσης των δεδομένων έγινε χρησιμοποιώντας τις χρήσεις γης του 
έτους 2000, ώστε να είναι συμβατή αφενός με τα δεδομένα, αφετέρου με το έτος 1995 (κατά το δυνατόν). Η 
χρονική υποβίβαση των ετήσιων ρυθμών εκπομπής σε ωριαίους ανά πηγή, έγινε χρησιμοποιώντας τους ευρέως 
χρησιμοποιούμενους συντελεστές από το μοντέλο LOTOS-EUROS (Builtjes et al., 2003). Επιπλέον, 
τροποποιήθηκαν οι συντελεστές που αφορούν στην κεντρική θέρμανση, ώστε να ενσωματώνουν την αυξημένη 
καύση βιομάζας στην Αθήνα (Athanasopoulou et al., 2017), καθώς και την μειωμένη κίνηση των οχημάτων στους 
δρόμους της Αθήνας τους θερινούς μήνες (Fameli and Asimakopoulou, 2016).  

Επισημαίνεται ότι η επιλογή της παραπάνω βάσης και τρόπου χειρισμού των εκπομπών έγινε μετά από ενδελεχή 
έρευνα και εφαρμογές του μοντέλου. Στα πλαίσια αυτά, διερευνήθηκε η χρήση της βάσης εκπομπών EMEP, η 
οποία παρέχει εκπομπές για το έτος προσομοίωσης (1995), η οποία και απορρίφθηκε μετά από  την συγκριτική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου TAPM συγκρίνοντάς τα με τις διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις. 

Τέλος, οι οριακές συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την περιοχή προσομοίωσης της περιφέρειας της Αττικής 
για το 1995 παράχθηκαν από επεξεργασία των δεδομένων του ΠΕΡΠΑ από το ΥΠΕΚΑ για τους ρύπους NO2 και Ο3. 
Συγκεκριμένα, για το ΝΟ2 χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσιμες μέσες ημερήσιες τιμές στον σταθμό της Αλιάρτου, οι 
οποίες συμπληρώθηκαν και ανήχθησαν σε ωριαίες χρησιμοποιώντας τους μέσους ημερήσιους κύκλους 
θερμής/ψυχρής περιόδου και καθημερινών/ΣΚ που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων ΝΟ2 
για τα έτη 2001-2008 στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Για την περίπτωση του όζοντος και επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα 
Αλιάρτου για το 1995, παράχθηκε συνθετική χρονοσειρά για την Αλίαρτο Βοιωτίας, μέσω ενός 
πολυπαραμετρικού μοντέλου που είχε ως δεδομένα εισόδου τις ωριαίες συγκεντρώσεις όζοντος υποβάθρου στο 
Λεκανοπέδιο της Αθήνας και μεταβλητές σχετικά με την περίοδο του έτους και την ώρα της ημέρας. Για τους 
υπόλοιπους ρύπους χρησιμοποιήθηκε μια σταθερή ωριαία τιμή (PM10 = 9 μg m-3, SO2 = 2.6 ppb, Rsmog: smog 
reactivity = 0.5 ppb, PM2.5 = 5 μg m-3). 

Π4 1.2.2 Προσομοιώσεις ρύπανσης στο μελλοντικό κλίμα 

Τα μετεωρολογικά δεδομένα των επιλεγμένων μελλοντικών ετών (2046 και 2096) και κλιματικών σεναρίων 
(RCP4.5 και RCP8.5) αντλήθηκαν, επεξεργάστηκαν και τροφοδοτήθηκαν στο μοντέλο TAPM, σε συνεργασία με 
την ομάδα προσομοιώσεων μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα NCAR CESM 
Global Bias-Corrected CMIP5 Output to Support WRF/MPAS Research dataset 
(https://rda.ucar.edu/datasets/ds316.1/index.html#!access). Τα δεδομένα παρεμβάλλονται σε 26 επίπεδα 
πίεσης και παρέχονται σε αρχεία ανά 6ωρα διαστήματα και χωρική ανάλυση 1 deg. Η επιφανειακή θερμοκρασία 
της θάλασσας (SST) που χρησιμοποιεί το TAPM για το παρόν, προσαρμόστηκε στα μελλοντικά έτη προσομοίωσης 
σε συνεργασία με την ομάδα της Ακαδημίας Αθηνών. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν συντελεστές μεταβολής 
των CESM1 δεδομένων SST του παρόντος (1981-2000) για τα 4 ζητούμενα έτη (2έτη × 2σενάρια) για το πλεγματικό 
σημείο 23.82 deg A, 37.67 deg B (στην Αττική). H μελλοντική SST για την εν λόγω θέση φαίνεται να αυξάνει από 
1.35 (χειμώνας RCP45 2096) έως 4.64 deg (καλοκαίρι RCP85 2096). Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόστηκαν στα 
δεδομένα που δέχεται το TAPM και που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.  

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-pressure-levels?tab=form
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-pressure-levels?tab=form
https://eccad.aeris-data.fr/#DatasetPlace:CAMS-REG-AP
https://rda.ucar.edu/datasets/ds316.1/index.html#!access


ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

181 

Προκειμένου να παραχθούν οι εκπομπές ρύπανσης για το μελλοντικό κλίμα, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της 
RCP Database (https://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare). 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές ετήσιων εκπομπών (σε Tg/yr) από το 2000 ως το 2100 για τα σενάρια 
RCP4.5 και RCP 8.5 των ρύπων NOx, μαύρο άνθρακα, οργανικό άνθρακα, SO2, VOC, CO και NH3 για την ομάδα 
χωρών OECD90, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Στη συνέχεια, με γραμμική παρεμβολή υπολογίστηκαν οι εκπομπές 
για τα έτη 2046 και 2096 και για τα 2 σενάρια, οι οποίες συγκρίθηκαν με το παρόν (2000) προκειμένου να 
προκύψουν οι συντελεστές μεταβολής των εκπομπών CAMS-REG-AP για το 2000. Οι συντελεστές που προέκυψαν 
υποδηλώνουν μειώσεις των εκπομπών των ρύπων στο μέλλον, με εξαίρεση την αμμωνία (αυξητική τάση) και τον 
οργανικό άνθρακα (παρουσιάζει μέγιστο το 2050 στο RCP4.5). Οι πιο έντονες μειώσεις παρατηρούνται στα ΝΟx 
(πχ. ο πολλαπλασιαστής των παροντικών εκπομπών για το 2046, RCP4.5 είναι 0.28) και για το SO2 (0.22). 

Οι οριακές συνθήκες της αέριας ρύπανσης για τα μελλοντικά κλιματικά σενάρια έγιναν σε συνεργασία με την 
ομάδα εκτίμησης κλίματος του ΕΑΑ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για την διαφορά της θερμοκρασίας αέρα 
2031-2050 – 1981-2000 και 2081-2100 – 1981-2000 ανά εποχή για την περιοχή της Αττικής χρησιμοποιήθηκαν 
για να εκτιμηθούν οι αντίστοιχες μεταβολές στα μέσα επίπεδα ρύπανσης της περιοχής για τους ρύπους O3, VOCs 
και NOx, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές συσχέτισης αυτών με τη θερμοκρασία, όπως δίδονται από την 
μελέτη Im et al. (2011). Οι μελλοντικές μεταβολές των ρύπων αυτών, είναι αναλογικές της μεταβολής της 
θερμοκρασίας, δηλαδή είναι θετικές, λόγω της αναμενόμενης πιο έντονης φωτοχημείας στο μέλλον. 

Για την περίπτωση των αιωρούμενων σωματιδίων χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα WCRP CMIP5 (αποτελέσματα 

διαφόρων υποσεναρίων των υπό εξέταση RCP), τα οποία αντλήθηκαν από το ESGF (https://esgf-

node.llnl.gov/search/cmip5/). Από τα 5 διαθέσιμα υποσενάρια επιλέχτηκε αυτό που θεωρήθηκε 

αντιπροσωπευτικό (μέσο) για συγκεντρώσεις αερολυμάτων στην Αττική. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το HadGEM2-

CC-r3i1p1 για το RCP4.5 και το HadGEM2-CC-r1i1p1 για το RCP8.5 (και για τα 2 έτη). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 

μηνιαίοι συντελεστές μεταβολής για τους 5 διαθέσιμους τύπους αερολυμάτων (μαύρος άνθρακας, δευτερογενής 

οργανικός άνθρακας, σκόνη, σωματίδια θαλάσσιας προέλευσης, θειικά σωματίδια) σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα των μοντέλων για το 2000. Οι συντελεστές που βρέθηκαν υποδηλώνουν σημαντική μείωση των 

ανθρωπογενών αιωρούμενων σωματιδίων, έντονη μείωση της μεταφερόμενης σκόνης από μεγάλη απόσταση και 

μικρή αύξηση των σωματιδίων θαλάσσιας προέλευσης. Από τη μέση τιμή αυτών προέκυψαν οι μελλοντικές 

οριακές συνθήκες PM2.5 και PM10, οι οποίες ήταν χαμηλότερες των θεωρούμενων παροντικών (παρ. Π4 1.2.1).   

 

Π4 1.3 Εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων 

Η ικανότητα του μοντέλου να αναπαράγει τις ημερήσιες τιμές ρύπανσης για την περιφέρεια της Αττικής 
ποσοτικοποιήθηκε μέσω σύγκρισης με μετρήσεις. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 
συγκρίθηκαν με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα του 1995 (ΕΔΠΑΡ/ΥΠΕΚΑ), για το O3 και το ΝΟ2 στους 
σταθμούς Μαρούσι, Περιστέρι, Γεωπονική, Πατησίων, Νέα Σμύρνη, Λυκόβρυση, Πειραιάς, Αθηνάς, Αριστοτέλους 
(μόνο ΝΟ2) και Λιόσια (Error! Not a valid bookmark self-reference.).  

  

https://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare
http://finokalia.chemistry.uoc.gr/data/free/publications/Im%20U.%20et%20al.,%202011.pdf
https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/
https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/
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Πίνακας Π4-1: Στατιστικοί δείκτες εκτίμησης της απόδοσης του μοντέλου ρύπανσης (1995, Περιφέρεια 
Αττικής). Με πλάγια γράμματα σημειώνονται οι αστικές θέσεις κυκλοφορίας. 

Ρύπος /Θέση Mέση τιμή 
(τυπική 

απόκλιση) 
μετρήσεων 

(μg m-3) 

Mέση τιμή 
(τυπική 

απόκλιση) 
μοντέλου 
(μg m-3) 

Μέσο 
σφάλμα 

MBΕ (μg m-3) 

Κανον/νο 
μέσο 

σφάλμα 
NMBΕ(%) 

r2 Αριθμός 
ζευγών 

NO2 / Αριστοτέλους 98.2 (21.4) 87.3 (26.8) -21.1 -8.1 0.09 365 

NO2 / Αθηνάς 90.4 (20.8) 79.7 (25.5) -10.7 -10.5 0.27 355 

NO2 / Γεωπονική 49.9 (25.0) 93.6 (34.4) 45.1 165.5 0.08 345 

NO2 / Λιόσια 34.0 (13.3) 43.0 (18.4) 9.2 34.1 0.42 277 

NO2 / Λυκόβρυση 35.5 (19.3) 43.2 (22.9) 8.0 45.3 0.50 331 

NO2 / Μαρούσι 36.5 (18.4) 56.9 (25.2) 22.4 98.1 0.33 307 

NO2 / Πατησίων 95.4 (27.8) 98.1 (32.6) 3.4 12.5 0.03 352 

NO2 / Περιστέρι 55.3 (27.8) 67.7 (22.1) 13.3 74.3 0.24 320 

NO2 / Πειραιάς 65.0 (15.7) 73.2 (28.2) 9.4 17.1 0.19 291 

NO2 / Ν. Σμύρνη 47.6 (18.5) 72.8 (28.5) 25.1 68.8 0.12 332 

Μέσο NO2 60.8 (20.8) 71.6 (26.5) 10.4 49.7 0.23  

Ο3 / Αθηνάς 52.3 (21.9) 36.4 (20.6) -20.4 -29.4 0.66 355 

Ο3 / Γεωπονική 51.5 (24.7) 35.1 (20.0) -16.3 -32.6 0.81 363 

Ο3  / Λιόσια 61.7 (24.7) 50.7 (29.7) -22.3 -54.0 0.64 325 

Ο3 / Λυκόβρυση 57.0 (21.5) 51.6 (31.6) -5.9 -16.1 0.70 331 

Ο3 / Μαρούσι 63.7 (28.6) 46.3 (28.4) -16.3 -28.6 0.77 341 

Ο3 / Πατησίων 25.4 (14.0) 22.0 (11.0) -3.4 -7.9 0.71 352 

Ο3 / Περιστέρι 57.9 (28.0) 41.3 (25.3) -16.5 -32.2 0.82 336 

Ο3 / Πειραιάς 49.7 (20.7) 38.9 (20.5) -8.8 -13.4 0.37 302 

Ο3 / Ν. Σμύρνη 52.3 (21.9) 41.4 (22.7) -12.9 -19.3 0.68 355 

Μέσο Ο3 52.4 (22.9) 40.4 (23.3) -13.6 -25.9 0.68  

  

Το μοντέλο τείνει να υπερεκτιμά τις συγκεντρώσεις NO2  (ΜΒΕ = 10.4 μg m-3) κατά 50% περίπου (ΝΜΒΕ=49.7%), 
αν και προσεγγίζει ικανοποιητικά της μέγιστες μετρήσεις στο κέντρο των Αθηνών (Πατησίων, Αριστοτέλους). Η 
μέση συσχέτιση των μέσων ημερήσιων τιμών μοντέλου και μετρήσεων (r2 = 0.23) υποδηλώνει μια σχετικά καλή 
αποτύπωση της διακύμανσης των επιπέδων ΝΟ2 μέσα στο έτος. Να σημειωθεί εδώ πως οι μεγάλες 
υπερεκτιμήσεις του μοντέλου εστιάζονται κυρίως στην θερμή περίοδο του έτους (Σχήμα Π4-1α) και είναι πιο 
έντονες στους σταθμούς Νέα Σμύρνη και στην Γεωπονική. Ενδεικτικά, ο συντελεστής προσδιορισμού (r2) για την 
Αριστοτέλους υπολογίστηκε 0.23 για την ψυχρή περίοδο, ενώ βρέθηκε μεγαλύτερος του 0.2 για τους 
περισσότερους σταθμούς, εξαιρώντας τους θερμούς μήνες από τις συγκρίσεις. Τέλος, το μοντέλο φαίνεται να 
αποτυπώνει με συνέπεια τα επίπεδα ΝΟ2 και την ετήσια μεταβλητότητά τους στις περιαστικές περιοχές (Λιόσια, 
Λυκόβρυση; Σχήμα Π4-1β). 
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Για το όζον, το μοντέλο δείχνει μια ήπια υποεκτίμηση (μέσο ΝΜΒΕ = -26%) και μια πολύ καλή συσχέτιση με τις 
μετρήσεις (r2 = 0.68). Συνολικά, οι παρούσες προσομοιώσεις για το όζον θεωρούνται ιδιαιτέρως ικανοποιητικές 
και αξιόπιστες (Σχήμα Π4-1γ και δ). 

 

(α) 
 

(β) 

 

 

(γ) (δ) 

Σχήμα Π4-1: Ετήσια (1995) διακύμανση των ημερήσιων επιπέδων ΝΟ2 και Ο3 (μgm-3) από το μοντέλο (μπλε) 
και από τις μετρήσεις (κόκκινο) για επιλεγμένες θέσεις στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα αιωρούμενα σωματίδια, το μοντέλο έχει βρεθεί να αποτυπώνει πολύ 
ικανοποιητικά μια πρόσφατη περίοδο μελέτης για την οποία υπήρχαν διαθέσιμες μετρήσεις PM2.5 (MBΕ = 6 μg 
m-3, r2 = 0.37, NMBΕ = 44%). Παρόλα αυτά, εκείνες οι προσομοιώσεις ενσωμάτωσαν μετρούμενα επίπεδα οριακών 
συνθηκών (τα οποία φάνηκε να επηρεάζουν ιδιαιτέρως τα επίπεδα που υπολογίστηκαν), ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν 
εφικτό για το 1995.  

Τέλος, η απόδοση του μοντέλου για την παρούσα εφαρμογή κρίνεται συνεπής τόσο με δημοσιευμένες εφαρμογές 
του TAPM σε άλλες αστικές περιοχές (Karl et al., 2019; Tang et al., 2020), όσο και με προηγούμενες αριθμητικές 
προσομοιώσεις για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής (Athanasopoulou et al., 2010; 2017). 

 

Π4 1.4 Εκτίμηση των μελλοντικών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή 
της Αττικής 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην υγεία του πληθυσμού της Αττικής, 
υπολογίστηκαν οι εξής παράμετροι από τα αποτελέσματα του μοντέλου: 

• Μέσες ημερήσιες τιμές ΝΟ2, ΝΟx, O3, PM2.5 και PM10 ανά δήμο (LAU level 2; Πηγή: Eurostat) για 5 έτη (1995, 
2045 RCP4.5, 2045 RCP8.5, 2096 RCP4.5, 2096 RCP8.5) 

• Ωριαίες τιμές Ο3 ανά δήμο για 5 έτη  

• Μέγιστες ημερήσιες 8-ωρες μέσες τιμές Ο3 (από τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8-ωρου)  ανά δήμο για 5 έτη 
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Παρακάτω παρουσιάζονται και σχολιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα. Αποδεχόμενοι το κλιματικό σενάριο 
RCP4.5 (Πίνακας), οι πιο σημαντικές μεταβολές στην ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να αναμένονται για το 
ΝΟ2, είναι μειώσεις και είναι οι ίδιες τόσο στην αστική (Πατησίων) όσο και στην περιαστική (Λυκόβρυση) θέση 
που εξετάσθηκαν. Πιο ήπιες μειώσεις αναμένονται για τα αιωρούμενα σωματίδια, ωστόσο πιο έντονες στην 
αστική θέση, στο μακρινό μέλλον. Οι μειώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις εκτιμώμενες μειώσεις των 
ανθρωπογενών εκπομπών των πρωτογενών ρύπων, οι οποίες εισήχθησαν στις αριθμητικές προσομοιώσεις μέσω 
της τροποποιημένης βάσης εκπομπών (παρ. Π4 1.2.2) Το όζον φαίνεται να παρουσιάζει λιγότερο ομοιόμορφη 
συμπεριφορά λόγω της περίπλοκης εξάρτησής του από τον λόγο των πρόδρομων αερίων (ΝΟx και VOCs) και από 
την ένταση της ακτινοβολίας.  

Πίνακας Π4-2: Προβλέψεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 2 ενδεικτικές θέσεις της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με το κλιματικό σενάριο RCP4.5 

Μέση τιμή (πολ/στης 
μελλοντικής μεταβολής) 

Παρόν (1995) Εγγύς μέλλον 
(2046) 

Μακρινό μέλλον 
(2096) 

μg m-3  Αστική θέση (Πατησίων) 

ΝΟ2 98.1 57.6 (0.6) 47.6 (0.5) 

Ο3 22.0 24.7 (1.1) 29.4 (1.4) 

PM2.5 39.1 27.8 (0.9) 19.2 (0.6) 

 Περιαστική θέση (Λυκόβρυση) 

ΝΟ2 43.2 18.1 (0.6) 16.4 (0.5) 

Ο3 51.6 40.3 (0.9) 44.2 (1.0) 

PM2.5 16.4 11.0 (0.9) 10.1 (0.8) 

 

Οι μεταβολές όπως εκτιμώνται για το σενάριο RCP8.5 (Πίνακας Π4-3) είναι σε συνέπεια με το πρώτο κλιματικό 

σενάριο, αλλά πιο έντονες. Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται να είναι η αύξηση των επιπέδων όζοντος στο μακρινό 

μέλλον και κυρίως στη περιαστική θέση. 

Πίνακας Π4-3: Προβλέψεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 2 ενδεικτικές θέσεις της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με το κλιματικό σενάριο RCP8.5 

Μέση τιμή (πολ/στης 
μελλοντικής μεταβολής) 

Παρόν (1995) Εγγύς μέλλον 
(2046) 

Μακρινό μέλλον 
(2096) 

μg m-3  Αστική θέση (Πατησίων) 

ΝΟ2 98.1 65.2 (0.7) 33.6 (0.4) 

Ο3 22.0 23.7 (1.1) 44.3 (2.1) 

PM2.5 39.1 23.5 (0.7) 16.5 (0.5) 

 Περιαστική θέση (Λυκόβρυση) 

ΝΟ2 43.2 19.7 (0.6) 16.5 (0.5) 

Ο3 51.6 40.9 (0.9) 52.9 (1.3) 

PM2.5 16.4 10.3 (0.8) 8.9 (0.7) 
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Παρακάτω (Error! Reference source not found. και Σχήμα Π4-) παρουσιάζεται η χωρική διακύμανση της μέσης 

ετήσιας τιμής Ο3 και PM2.5 ανά δήμο, για τα 3 επιλεγμένα έτη (1995, 2046, 2096) και τα 2 επιλεγμένα κλιματικά 

σενάρια (RCP4.5 και RCP8.5). 

Η ρύπανση του όζοντος αναμένεται μειωμένη στο εγγύς μέλλον, για όλη την περιοχή και για τα 2 κλιματικά 

σενάρια. Εξαίρεση αποτελούν μεμονωμένες περιοχές εντός του αστικού κέντρου (πχ. Πατησίων, Καλλιθέα), όπου 

παρατηρείται αύξηση (Πίνακας), η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται στη μείωση των εκπομπών και επιπέδων των 

πρόδρομων ρύπων (NOx, VOCs), άρα και στη μειωμένη αποδόμησή του. Τα επίπεδα του όζοντος στο μακρινό 

μέλλον προβλέπονται υψηλότερα του παρόντος στο αστικό κέντρο για το σενάριο RCP4.5 και σε όλη την 

Περιφέρεια της Αττικής για το σενάριο RCP8.5. 

Πιο αναλυτικά, εξετάστηκαν 4 αντιπροσωπευτικοί δήμοι (Αθηνών, Πειραιώς, Αγίας Παρασκευής και 

Θρακομακεδόνων) ως προς τις μέγιστες ημερήσιες μέσες 8-ωρες τιμές (υπολογισμένες από τις μέσες τιμές 

κυλιόμενου 8-ωρου) και την σύγκρισή τους με το θεσπισμένο όριο της ΕΕ (120 μg m-3 είναι η μέγιστη ημερήσια 

μέση 8-ωρη τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 25 φορές ανά έτος). Το εν 

λόγω όριο συστηματικά υπερβαίνεται σε όλους τους δήμους και όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση τον δήμο των 

Θρακομακεδόνων στο εγγύς μέλλον RCP4.5. Παρόλα αυτά, οι υπερβάσεις αμβλύνονται στο μέλλον σε όλους τους 

δήμους, με εξαίρεση το σενάριο RCP8.5 στο μακρινό μέλλον, στους δήμους Αθηνών και Πειραιώς. 

 

                                                            

Σχήμα Π4-2: Χωρική διακύμανση της μέσης ετήσιας τιμής Ο3  για τα έτη 1995, 2046 και 2096, κατά το 
κλιματικό σενάριο RCP4.5 (επάνω) και RCP8.5 (κάτω). 

 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

186 

Η μέγιστη ημερήσια μέση 8-ωρη τιμή για τους 4 δήμους υπολογίστηκε για κάθε μήνα των 3 ετών και 2 κλιματικών 

σεναρίων και παρουσιάζεται στο Σχήμα Π4-. Οι παροντικές συγκεντρώσεις όζοντος κατά τους θερμούς μήνες 

φαίνονται υψηλότερες αυτών στο μέλλον, φαινόμενο πιο έντονο στους δήμους εκτός του αστικού κέντρου και 

ηπιότερο στους δήμους Αθηνών και Πειραιώς, περιορισμένο στους 1-3 μήνες του καλοκαιριού για το έτος 2096, 

RCP8.5. Η διαφορά στις τιμές των 5 αντιπροσωπευτικών ετών στους μη θερινούς μήνες παρουσιάζεται αρκετά 

αμβλυμμένη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, στους εκτός αστικού κέντρου δήμους. 

 

Πίνακας Π4-4: Παροντικά και μελλοντικά στατιστικά στοιχεία όζοντος για 4 ενδεικτικούς δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Athens 1995 2046-RCP4.5 2046-RCP8.5 2096-RCP4.5 2096-RCP8.5 

Number of days with maximum 8hr 

moving average > 120 μg/m3 

88 38 48 49 105 

% of values > 120 μg/m3 24% 10% 13% 13% 29% 

Maximum annual value (μg/m3) 212.3 245.0 247.3 216.6 209.3 

98% of values < than (μg/m3) 168.1 177.5 188.8 197.1 183.5 

Piraeus 1995 2046-RCP4.5 2046-RCP8.5 2096-RCP4.5 2096-RCP8.5 

Number of days with maximum 8hr 

moving average > 120 μg/m3 

78 61 53 73 128 

% of values > 120 μg/m3 21% 17% 15% 20% 35% 

Maximum annual value (μg/m3) 181.9 256.4 240.3 234.9 263.2 

98% of values < than (μg/m3) 160.8 195.7 199.1 197.6 192.5 

Aghia Paraskevi 1995 2046-RCP4.5 2046-RCP8.5 2096-RCP4.5 2096-RCP8.5 

Number of days with maximum 8hr 

moving average > 120 μg/m3 

117 36 50 51 82 
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% of values > 120 μg/m3 32% 10% 14% 14% 22% 

Maximum annual value (μg/m3) 214.1 220.0 229.5 208.2 195.9 

98% of values < than (μg/m3) 181.1 156.9 181.8 170.9 172.5 

Thrakomakedones 1995 2046-RCP4.5 2046-RCP8.5 2096-RCP4.5 2096-RCP8.5 

Number of days with maximum 8hr 

moving average > 120 μg/m3 

117 21 34 36 54 

% of values > 120 μg/m3 32% 6% 9% 10% 15% 

Maximum annual value (μg/m3) 196.0 181.7 227.60 237.6 190.0 

98% of values < than (μg/m3) 172.6 152.0 177.52 166.2 162.5 
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Δ. Αθηνών 

 

Δ. Πειραιά 

 

Δ. Αγίας Παρασκευής 

 

Δ. Θρακομακεδόνων 

 

Σχήμα Π4-3: Η μηνιαία διακύμανση της μέγιστης ημερήσιας μέσης 8-ωρης τιμής όζοντος (μg m-3) για 4 δήμους 
της Περιφέρειας Αττικής. 

Η περίπτωση των αιωρούμενων σωματιδίων είναι λιγότερο περίπλοκη με την μείωσή των επιπέδων τους να είναι 

εμφανής σε όλες τις περιπτώσεις. Πιο αναλυτικά, σημειώνεται σταδιακή μείωση από το παρόν, στο εγγύς και 

μακρινό μέλλον, η οποία είναι πιο ήπια για το σενάριο RCP4.5 και πιο έντονη για το RCP8.5, ακολουθώντας και 

στις 2 περιπτώσεις την αναμενόμενη μείωση των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων στην ευρύτερη 

περιοχή ενδιαφέροντος. 

 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ 

189 

   

 

  

Σχήμα Π4-4: Χωρική διακύμανση της μέσης ετήσιας τιμής PM2.5 για τα έτη 1995, 2046 και 2096, κατά το 
κλιματικό σενάριο RCP4.5  

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αυτής της μελέτης υπόκεινται σε τουλάχιστο 4 περιορισμούς. Πρώτον, οι 
οριακές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για τα αιωρούμενα σωματίδια ήταν μια σταθερή, συντηρητική τιμή για 
κάθε ώρα, για τα 4 πλευρικά όρια της περιοχής προσομοίωσης, δεδομένης της πλήρους απουσίας μετρήσεων 
αιωρούμενων σωματιδίων για το 1995 στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο ότι επηρεάζει την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου. Ωστόσο, η τιμή αυτή μεταβλήθηκε για το μέλλον με συντελεστή που υπολογίστηκε 
συγκρίνοντας παροντικές με μελλοντικές συνθήκες σωματιδιακής ρύπανσης (παρ. Π4 1.2.2). Επομένως, η 
συγκριτική μελέτη παρόντος-μέλλοντος έναντι των απολύτων τιμών του κάθε έτους, απαλείφει την επίδραση των 
οριακών συνθηκών.  

Δεύτερον, το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ενσωματώνει απλουστευμένη ατμοσφαιρική χημεία. Ο μηχανισμός 
της αέριας χημείας που χρησιμοποιεί είναι ημι-εμπειρικός, ενώ το χημικό υπο-μοντέλο περιλαμβάνει 10 χημικές 
αντιδράσεις που αφορούν 13 ατμοσφαιρικά συστατικά. Ως πιθανό αποτέλεσμα αυτού του χειρισμού της 
ατμοσφαιρικής χημείας είναι οι μηδενικές συγκεντρώσεις όζοντος που υπολογίστηκαν για ορισμένες βραδινές 
ώρες (απουσία φωτοχημείας) σε μεμονωμένα κελιά (που ανήκουν σε περιοχές πολύ χαμηλού όζοντος). Παρόλα 
αυτά, η σταθερότητα και η ταχύτητα του μοντέλου TAPM το ανέδειξαν ως το κατάλληλο εργαλείο για τη 
συγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, η μελέτη των μέγιστων τιμών όζοντος και των επιπτώσεών τους δεν επηρεάζεται 
από τον ανωτέρω περιορισμό που θέτει το μοντέλο. 
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Τρίτον, όπως φάνηκε από την παρ. Π4 1.3, η απόδοση των προσομοιώσεων για τα επίπεδα του ΝΟ2 παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τις μετρούμενες τιμές, που οφείλονται κυρίως στην υπερεκτίμηση από το μοντέλο κατά τη θερμή 
περίοδο. Καλό είναι η ασυνέπεια αυτή να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων που βασίζονται 
στα αποτελέσματα αυτά.  

Τέλος, η αντιπροσώπευση του παρόντος από το έτος 1995 όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση ενέχει τα εξής 
ζητήματα: η τεχνολογία των μηχανών καύσης των οχημάτων την εποχή αυτή συντελούσε σε σημαντικά 
μεγαλύτερες εκπομπές ρύπανσης από ότι τη σημερινή εποχή. Αναλόγως, οι εκπομπές από τις σημειακές πηγές 
έχουν μειωθεί κατά πολύ, καθώς πολλές από τις βιομηχανίες που λειτουργούσαν καίγοντας πετρέλαιο έχουν είτε 
κλείσει είτε μεταφερθεί εκτός του Λεκανοπεδίου (ή έχουν μπει στο δίκτυο του φυσικού αερίου και ρυπαίνουν 
λιγότερο). Επίσης, οι χρήσει γης έχουν υποστεί τροποποιήσεις έκτοτε, όπως για παράδειγμα η μεταφορά του 
αεροδρομίου της Αθήνας, καθώς και το οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού. Τα παραπάνω, για λόγους συνέπειας, 
εισήχθησαν και στις προσομοιώσεις για το μέλλον. Επίσης, το έτος αναφοράς για τον υπολογισμό όλων των 
συντελεστών μεταβολής για το μέλλον (εκπομπές, οριακές συνθήκες) ήταν το 2000, κάτι που βοηθά σε μια 
ασφαλή συγκριτική μελέτη μεταξύ των ετών. 

Παρόλα αυτά, η χρήση ενός παροντικού έτους που να ενσωματώνει τις πρόσφατες αλλαγές, τόσο στον στόλο 
οχημάτων και στις σημειακές πηγές, όσο και στις χρήσης γης της Αττικής, εκτός από τα προφανή οφέλη, θα 
εξυπηρετούσε επίσης στην ύπαρξη περισσότερων και πιο αντιπροσωπευτικών μετρήσεων, αφενός για την 
εξαγωγή οριακών συνθηκών ρύπανσης για τις αριθμητικές προσομοιώσεις, αφετέρου για την πληρέστερη 
αξιολόγηση των προβλέψεων για το παρόν. Επίσης, η εφαρμογή του μοντέλου σε περισσότερα του ενός 
αντιπροσωπευτικά έτη του εγγύς και του μακρινού μέλλοντος, θα παρείχε μια πιο αξιόπιστη εικόνα για τα 
επίπεδα ρύπανσης στην κλιματική αλλαγή.  

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποτελούν δεδομένα εισόδου για την μελέτη της επίδρασης των μεταβολών 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, στην υγεία του ανθρώπου. Παράλληλα, 
επί του παρόντος τα αποτελέσματα μελετώνται από την ομάδα APCG, ώστε να εκτιμηθεί ολοκληρωμένα η 
μεταβολή των ατμοσφαιρικών ρύπων στο μελλοντικό κλίμα της Περιφέρειας Αττικής, στην υψηλή χωρική 
ανάλυση του 1 km, κάτι που εξ όσων γνωρίζουμε, γίνεται για πρώτη φορά. Ενδεικτικά, θα εκτιμηθούν οι 
μελλοντικές υπερβάσεις στα θεσπισμένα όρια της ΕΕ, θα εκτιμηθεί η έκθεση του πληθυσμού στις εκτιμώμενες 
συνθήκες ρύπανσης και θα υπολογιστούν επιλεγμένοι δείκτες ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη 
βιώσιμης ανάπτυξης  SDG 11.6.2 και το πώς αυτός θα διαμορφωθεί στο μέλλον. 

Η αποτελεσματική και πολύπλευρη διάχυση (π.χ. ημερίδες, διαδικτυακή πλατφόρμα) των αποτελεσμάτων (και 
των παραγώγων τους) που αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, θα ενισχύσει την ενημέρωση του πολίτη για 
το πολύπλευρο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και θα συντελέσει σε βήματα για τον μετριασμό της και την 
προσαρμογή της σε αυτήν. 
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Ε Ευκαιρία 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματογράφηση Χαρτών Α.Ε. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΜΕΚΑ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 

ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΧΣΑΑ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
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Ε&Α Έρευνα και ανάπτυξη 

ΕΣΠ Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

ΕΣΠΚΑ Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΤΟΣ ΚΟΑ Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 

ΕΧΣ  Ειδικά Χωρικά Σχέδια 

ΖΟΕ  Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

ΘΣ  Θεματικός Στόχος 

Κ.Σ.Ο.Τ. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 

ΚΑ  Κλιματική Αλλαγή 

ΚΕ.Σ.Α. Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Κεντρικό Συμβουλίο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

ΚΕΔΚΕ Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

ΚΕΝΑΚ Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

μ.ο. μέσος όρος 

ΜΕΡΜ Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 

ΜΜΕ Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

ΜΜΜ  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

ΜΠΑΑ Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθήνας – Αττικής 

ΜΠΕ  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

O Ουδέτερη επίπτωση 

ο.π. Όπως παραπάνω 

ΟΡΣΑ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας 

ΟΤΑ  Οργανισμοί Τοπική Αυτοδιοίκησης 

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΟΦΥΠΕΚΑ Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

ΟΧΕ  Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

ΟΧΕ Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

ΠΔ  Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕ.Σ.Α.  Περιφερειακά Συμβούλιά Αρχιτεκτονικής  

ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων  

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΑ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΕΣΚΕ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

ΠΚΑ Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΠΣΕΕ Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΠΣΕΕ Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΠΧΣΑΑ Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΡΣΑ Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 

Σ.Α. Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 

ΣΒΑΚ Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

ΣΔΑΕΚ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος. 

ΣΔΒΕ Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

ΣΔΛΑΠ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΣΔΥΥΔ Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικών Διαμερισμάτων 

ΣΜΠΕ Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΣΟΑΠ Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης 

ΣΠΕ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
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ΣΤΑΚΟΔ Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

ΤΠΕ  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΤτΕ  Τράπεζα της Ελλάδος 

ΤΧΣ Τοπικά Χωρικά Σχέδια 

ΥΔΟΜ Υπηρεσίες Δόμησης 

ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΥΠΟΙΑΝ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ΧΣΑΑ Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΥΠΕΝ  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΥΠΟΙΑΝ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ΧΣΑΑ Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 
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• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Κινδύνων 

Κλιματικής Αλλαγής». 

Η παρούσα έκθεση για τον Τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία 

από τις 10 τομεακές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης 

της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης καταρτίστηκε ο κατάλογος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Τομέα 

(κατάλογος "Κατηγορίας 1"). Υπήρχαν πάρα πολλές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον 

τομέα της ενέργειας με σημαντικές διατομεακές συνέργειες, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν μέσα στο χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για το ΠεΣΠΚΑ Αττικής. Ως εκ τούτου, έγινε μια 

επιλογή επιπτώσεων για την ανάλυση (κατάλογος "Κατηγορίας 2"). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τους 

καταλόγους της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 και την ανάλυση για την πρόβλεψη των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Η ανάλυση έγινε με βάση τη μεθοδολογία Climate Change Risk Assessment (CCRA) του 

Ηνωμένου Βασιλείου με μικρές προσαρμογές και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου, την 

ανάπτυξη συναρτήσεων απόκρισης, την αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας του τομέα, την 

χαρτογράφηση των αρμοδίων αρχών και την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων [6,7]  

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ αν και η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει σε εθνικό επίπεδο τη μικρότερη τρωτότητα 

(Χαμηλή,1), στους τομείς της Ύδρευσης, του Δομημένου Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, του Τουρισμού και 

της Υγείας εμφανίζει τη μεγαλύτερη Τρωτότητα στο σύνολο της Χώρας (Υψηλή, 13). Ο ρόλος του τομέα του 

Δομημένου Περιβάλλοντος είναι κρίσιμης σημασίας, επίσης, διότι κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία 

της χώρας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα και ιστορικά συνδέεται με την κοινωνική δομή του τόπου. 

Η χαρτογράφηση της διαχρονικής εξέλιξης και των μετασχηματισμών του είναι ουσιαστικά η σημαντικότερη 

πλευρά κατανόησης του τρόπου ανάπτυξης του αστικού χώρου της Αθήνας και της Αττικής. Κατά συνέπεια 

το διακύβευμα της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή που σχετίζεται με την οικοδόμηση και τον αστικό 

χώρο συνολικά αφορά σε αναγκαίες δράσεις μετασχηματισμού που αγγίζουν τις διαφορές πτυχές του 

δομημένου περιβάλλοντος: Από τον προγραμματισμό / σχεδιασμό του χώρου σε στρατηγικό επίπεδο 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού έως την ίδια την υλοποίηση / κατασκευή του φυσικού χώρου, 

που σχετίζεται με την τεχνική ικανότητα και την οικονομική και κοινωνική λειτουργία του τομέα της 

οικοδομής.  

Το Δομημένο Περιβάλλον, στην παρούσα προσέγγιση, εξετάζεται από κοινού με τον τομέα της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς καθώς με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επηρεάζονται από τις ίδιες κλιματικές 

παραμέτρους και με παρόμοιο τρόπο. Το ιστορικό / πολιτιστικό δυναμικό με διεθνή αναγνωρισιμότητα 
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τεκμηριώνει την αδιαμφίσβητη αξία του πολιτιστικού πλούτου της Αττικής και αποτελεί στρατηγικής 

σημασίας συνιστώσα της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής συγκρότησης της περιφέρειας και της 

διεθνούς προβολής της. Είναι δε κρίσιμης σημασίας η προσέγγιση του πολιτισμού ως έννοιας που διαπερνά 

και εμπεριέχει όλες τις επιμέρους εκφράσεις και συνιστώσες της κοινωνίας, τον τρόπο προσέγγισης των 

παλαιότερων στρωμάτων της ιστορίας, τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και προκλήσεις και το Αττικό 

Τοπίο ως πολιτιστικό πόρο. 

Σύμφωνα με τον Bulkeley (2013) [5], η κλιματική αλλαγή διαφοροποιείται ανά χωρική ενότητα και έχει 

διαφορετικές συνέπειες για τις περιφερειακές/τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Κατά συνέπεια, το 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, έχει ισχυρή χωρική διάσταση λόγω της άμεσης σχέσης του με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ορίζονται χωρικά, ενώ είναι προφανές ότι επηρεάζει 

και τις ίδιες τις χωρικές πολιτικές και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι χωρικές πολιτικές πρέπει κατά συνέπεια 

να λαμβάνουν υπόψη, τόσο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσο και την ανάγκη για την προώθηση 

πολιτικών και μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή [26]. 

Τα τελευταία έτη έχουν τεκμηριωθεί μέσω παρατηρήσεων και στατιστικών αναλύσεων, κλιματικές αλλαγές 

που διαφοροποιούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια. Το γεγονός αυτό προκαλεί πιέσεις στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον και θέτει σημαντικές προκλήσεις για πολλούς τομείς της οικονομίας [12]. 

Ειδικότερα, οι συνδυασμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά 

προβλήματα στην ποιότητα ζωής και σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή ενέργειας, 

η γεωργία και η αλιεία κ.λπ. [11]. 

Σύμφωνα με τη Davoudi (2009) [10], ο χωροταξικός σχεδιασμός και η κλιματική αλλαγή διαμορφώνουν μία 

αμφίδρομη σχέση, υπό την έννοια ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των κατευθύνσεων ή των 

προτεραιοτήτων του χωροταξικού σχεδιασμού. 

Η παρούσα έκθεση, επιπροσθέτως στην αξιολόγηση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής που σχετίζονται με τον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

επιδιώκει να συμβάλλει στην αξιόπιστη διερεύνηση και εκτίμηση της χωρικής διάστασης των επιπτώσεων. Η 

αξιόπιστη -χωρικά και χρονικά- εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί καθοριστική 

παράμετρο του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου οι νέες κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να προσδιορίζονται με 

σεβασμό στην επιστημονική μεθοδολογία, με αναφορά στις αποκλίσεις που μπορεί να σημειωθούν ως προς 

τις επιπτώσεις, με προσήλωση στη διακρίβωση και χωρίς τις υπερβολές που συχνά καταγράφονται. Η 

διασφάλιση των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί και βασική υποχρέωση της επιστημονικής κοινότητας, ώστε 

η επιστημονική γνώση να υποστηρίζει με το κύρος της, τον σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνία (και την 

οικονομία) αλλά και να ενημερώνει ορθά τους πολίτες που συχνά γίνονται δέκτες πρόχειρων εκτιμήσεων για 

την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. 

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας ώστε να λαμβάνει 

υπόψη τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής. Η αναθεώρηση αυτή ουσιαστικά αφορά στο Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Περιφερειακά Πλαίσια και τα Ειδικά Χωροταξικά 

Πλαίσια για τον Tουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Yδατοκαλλιέργειες. Επιπροσθέτως, οι 

αναθεωρήσεις των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο υπό το πρίσμα 

της περιβαλλοντικής/κλιματικής επιβάρυνσης που συμβαίνει ή προβλέπεται, αλλά και ως προς την ικανότητα 
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διατήρησης των παραγωγικών κλάδων και της παραγωγικής τους ικανότητας, είτε συνολικά είτε σε κάθε 

χωρική ενότητα. 

Μία προσέγγιση, τέλος, που δεν θα πρέπει να υποτιμάται είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται μόνο ως κίνδυνος αλλά και ως ευκαιρία. Η έγκαιρη ανάλυση των χαρακτηριστικών της 

κλιματικής αλλαγής και η συνάρτηση τους με το αναπτυξιακό μοντέλο μιας χώρας επιτρέπει την προστασία 

παραγωγικών κλάδων και κατά συνέπεια και της αγοράς εργασίας, διευκολύνει τον εντοπισμό και την 

ανάπτυξη νέων –αντισταθμιστικών ως προς αυτούς που πλήττονται– κλάδων, αναδεικνύει τη σημασία του 

γενικού (εθνικού) αλλά και του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού, επισημαίνει την ανάγκη για 

αναθεώρηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, «εκπαιδεύει» τη δημόσια διοίκηση στο μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό, προστατεύει το κοινωνικό κεφάλαιο και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αλλά και αναδεικνύει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαμορφώνονται ανά παραγωγικό κλάδο, συχνά δε σε σχέση με 

ανταγωνίστριες χώρες [31].  
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1.2 Επισκόπηση του Τομέα  

1.2.1 Χωροταξική και Πολεοδομική θεώρηση  

1.2.1.1 Διεθνής ρόλος 

Ο διεθνής ρόλος της Περιφέρειας Αττικής και της Αθήνας ως μητρόπολης και πρωτεύουσας ήταν πάντα και 

παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πλαίσιο (ευρωπαϊκό και παγκόσμιο). 

Υπό αυτό το πρίσμα, η θέση και ρόλος της Αττικής / Αθήνας στον διεθνή χώρο, εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης, χαρακτηρίζεται «αντιφατική». Από τη μια πλευρά η Αττική / Αθήνα, λόγω της βαρύνουσας θέσης 

που κατέχει στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, είναι η περιφέρεια που μπορεί να συμβάλλει 

περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στην οικονομική της ανάκαμψη. Από την άλλη, ωστόσο, η κρίση 

που πλήττει τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα επηρεάζει δυσμενώς πρωτίστως την Αττική / Αθήνα, 

υποβαθμίζοντας συνεχώς τη σχετική θέση και τις αντίστοιχες προοπτικές στο σύστημα στο ευρωπαϊκών 

και διεθνών μητροπόλεων [41].  

Στο πρόσφατο παρελθόν μια σειρά μελετών έχουν ασχοληθεί με την κατάταξη των μεγάλων 

Ευρωπαϊκών πόλεων σε μια ιεραρχική κλίμακα, ανάλογα με το δυναμισμό τους, τα διαρθρωτικά τους 

χαρακτηριστικά, την ποιότητα των υποδομών και τη διεθνή τους εμβέλεια. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, 

μέχρι τώρα, στις περισσότερες διεθνείς αξιολογήσεις πόλεων κατατάσσεται κάτω από το μέσο όρο σε 

τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, το επενδυτικό περιβάλλον για την προσέλκυση επιχειρήσεων, η 

ποιότητα ζωής, κ.ο.κ. Κατά τα τελευταία 20-25 χρόνια, η εικόνα που προκύπτει για το διεθνή ρόλο της 

Ελληνικής πρωτεύουσας με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και διάφορες κατατάξεις των μητροπόλεων είναι 

αμφίσημος: κατατάσσεται συνήθως σε υψηλή θέση λόγω του μεγάλου μεγέθους αλλά σε χαμηλή, 

συγκριτικά, θέση, με κριτήριο την ύπαρξη διεθνούς εμβέλειας σημαντικών λειτουργιών. Ενδεικτική της 

θεώρησης του διεθνούς ρόλου των ελληνικών πόλεων είναι η ανάλυση που έχει γίνει στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ESPON. Το ευρωπαϊκό αστικό σύστημα ταξινομήθηκε σε 1.595 Λειτουργικές Αστικές Περιοχές 

(Functional Urban Areas –FUAs) σε 29 χώρες, και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι ισχυρότερες λειτουργικές 

αστικές περιοχές (Metropolitan European Growth Areas - MEGAs) που διακρίθηκαν με τη σειρά τους σε πέντε 

περαιτέρω κατηγορίες, ανάλογα με τη λειτουργική σημασία τους (παγκόσμια πόλη, ευρωπαϊκή ατμομηχανή, 

ισχυρό MEGA, εν δυνάμει MEGA, αδύναμο MEGA).  

Ειδικότερα, με βάση την τυπολογία που υιοθετείται από το ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χωρικού 

Σχεδιασμού) η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία των ισχυρών Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών 

περιοχών Ανάπτυξης (strong mega’s90). Στην ενότητα αυτή των πόλεων εντάσσονται μαζί με την Αθήνα 

το Ελσίνκι, το Μάντσεστερ, το Δουβλίνο, το Γκέτεμποργκ, η Γενεύη και το Όσλο. Οι πόλεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από το σχετικά μεγάλο τους μέγεθος, την ανταγωνιστικότητα τους, και το ισχυρό 

ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν. Αν, ωστόσο, οι μείζονες διεθνείς δραστηριότητες είναι λιγότερες 

από αυτές που θα αντιστοιχούσαν στο μέγεθος της ΜΠΑΑ, μια από αυτές, και ίσως η σημαντικότερη‒

μαζί με την διαφορετικού τύπου παράμετρο της αρχαιολογικής κληρονομιάς‒ είναι οι διεθνείς 

θαλάσσιες μεταφορές [35,36]. 
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Χάρτης 1-1 Ισχυρές λειτουργικές αστικές περιοχές  

(Πηγή: ESPON) 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης, από την ευρωπαϊκή πολιτική, ισόρροπης και πολυκεντρικής 

ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου - μέσω της δημιουργίας ευρύτερων διαπεριφερειακών και διακρατικών 

ζωνών συνεργασίας και δικτύωσης που θα μπορούσαν να μετατραπούν σταδιακά και σε ζώνες οικονομικής 

ολοκλήρωσης - η Αθήνα / Αττική βρίσκεται στην τομή (περιοχή επικάλυψης) δυο τέτοιων ζωνών: της περιοχής 

ανατολικής Μεσογείου και της περιοχής Βαλκανικής – Αδριατικής. Οι ευρύτερες αυτές ζώνες έχουν 

στρατηγική σημασία για την ΕΕ καθώς εκτείνονται κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της και οι χώρες που 

τις συγκροτούν μπορούν να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή τους δυναμική ενισχύοντας και προωθώντας 

τους εξωτερικούς συνδέσμους της ΕΕ με τις γειτονικές «τρίτες» χώρες. 

Η στρατηγική θέση της Αθήνας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης προσδιορίζει τους προνομιακούς 

άξονες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της, οι οποίοι είναι ο αναπτυξιακός πυρήνας της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, τα Βαλκάνια, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η Μεσόγειος. Υπό το πρίσμα των νέων 

προοπτικών που διαγράφονται διεθνώς, καθώς και του έντονα ανταγωνιστικού παγκόσμιου περιβάλλοντος, 
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η Αθήνα / Αττική ενδυναμώνει το ρόλο της μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της, τα οποία είναι: 

• Η πολιτιστική της ταυτότητα, με την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού της πλούτου, σε 

συνδυασμό με την ανάδειξη των σύγχρονων μορφών πολιτιστικής, αλλά και τεχνολογικής 

δημιουργικότητας. 

• Η κομβική γεωγραφική της θέση, τόσο στο σύστημα των διεθνών μεταφορών, όσο και στα λοιπά 

δίκτυα ροών και ανταλλαγών, με ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου της ως μεσογειακής «πόλης – 

πύλης», ως κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου και ως κέντρου προηγμένων υπηρεσιών. 

• Το επιστημονικό δυναμικό της, με υψηλό επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων, με την προώθηση της 

συμμετοχής του στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης και τη συνακόλουθη ανάπτυξης 

καινοτομικών προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.  

• To αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία της φυσιογνωμίας της, που 

μπορούν να την αναδείξουν ως ισχυρά ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό. 

Ειδικότερα στο χώρο της Μεσογείου, η Αθήνα / Αττική διαθέτει τη δυναμική ώστε να εξειδικεύσει τα διεθνή 

της χαρακτηριστικά και να επιδιώξει τα οφέλη της «Μεσογειακής Πρωτεύουσας», τόσο στο σύνολο της 

Μεσογείου, με συνεργασίες μητροπόλεων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, όσο και ειδικότερα στο 

επίπεδο της βόρειας Μεσογειακής λεκάνης, με αξιοποίηση των εργαλείων διακυβέρνησης συνεργειών και 

ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών που συνδέονται με χρηματοδοτικά προγράμματα και προωθούν 

διαπεριφερειακές συνεργασίες.  

1.2.1.2 Εθνικός και υπερτοπικός ρόλος 

Ως προς το εθνικό πλαίσιο, ο ρόλος της Αθήνας / Αττικής προσδιορίζεται από την κυρίαρχη θέση της στην 

οικονομική, διοικητική και χωρική δομή της χώρας. Στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

και της όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού, τα μητροπολιτικά κέντρα θεωρούνται ως μοχλοί ανάπτυξης και 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για το σύνολο του εθνικού τους χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια 

Αττικής αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του εθνικού αναπτυξιακού 

περιβάλλοντος. Κατέχει κεντροβαρική θέση στον ελλαδικό χώρο, βρίσκεται επί του βασικού αναπτυξιακού 

άξονα (σχήματος «S») της χώρας και αποτελεί το ισχυρότερο (αναπτυξιακό) πόλο αυτού του άξονα. 

Ειδικότερα, διαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο 

τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, το 

μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της 

εφηρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). 

Επιπλέον, η Αθήνα - ως πρωτεύουσα - αποτελεί το βασικό κέντρο των διοικητικών υπηρεσιών της χώρας και 

παροχής προηγμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, γραφεία / έδρες επιχειρήσεων, υπηρεσίες εμπορίου, 

τουρισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμού, κ.ο.κ.), είναι ισχυρός διαμετακομιστικός σταθμός εμπορευμάτων και 

συγκοινωνιακός κόμβος διεθνούς επιρροής και συγκεντρώνει χρήσεις και υποδομές με εμβέλεια όχι μόνο σε 

εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η διεθνώς ευδιάκριτη ιστορική πολιτιστική ταυτότητα της 

Αθήνας αποτελεί εν δυνάμει το βασικό αναπτυξιακό της πλεονέκτημα. Στο επίπεδο των υποδομών, ο 

κεντρικός αερολιμένας και το σύστημα των λιμανιών της Αττικής με αιχμή το λιμάνι του Πειραιά, αποτελούν 
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τις κυριότερες πύλες της χώρας φέρνοντάς την σε επικοινωνία με το παγκόσμιο παραγωγικό δίκτυο και τους 

πολίτες / επισκέπτες. 

 

Χάρτης 1-2 Χάρτης εταιρικής σχέσης πόλης υπαίθρου 

(Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης) 

Η ζώνη επιρροής ωστόσο της Αττικής ξεπερνά τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας ασκώντας «αναπτυξιακές 

επιρροές» σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Πιο άμεση βέβαια είναι η επιρροή της στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, 
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οικονομικό και διοικητικό) χώρο περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτήν, όπου 

παρατηρούνται ακόμη και καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ τόπων κατοικίας και εργασίας καθώς και μια 

γενικότερη αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση από την Αττική. Στο χώρο αυτόν ανήκουν η Κορινθία, η Αρκαδία, η 

Αργολίδα η Βοιωτία, μέρος της Φθιώτιδας και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι 

μόνο περιοχές παραθερισμού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκησης επιχειρηματικών ή άλλων 

δραστηριοτήτων με έδρα την Αττική. 

Πιο συγκεκριμένα, η επιρροή της Αττικής προς τις όμορες Περιφέρειες / περιοχές εδράζονται: 

• Στο παραγωγικό επίπεδο, καθώς τόσο η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας) όσο και η 

περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας) αποτελούν υποδοχείς για μία σειρά παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (βιομηχανία, χονδρεμπόριο, εμπορικές εκθέσεις) που σχετίζονται με την 

Περιφέρεια Αττικής προσελκύοντας εργατικό δυναμικό και καταναλωτές δημιουργώντας 

μεταφορικές ροές. 

• Στο επίπεδο των μεταφορικών (οδικών, σιδηροδρομικών) υποδομών που διευκολύνουν τη 

διασύνδεσή τους με την πρωτεύουσα. 

• Στο επίπεδο της δεύτερης κατοικίας (και τη σταδιακή μετατροπή της σε πρώτη κατοικία) και 

γενικότερα της διάχυσης της οικιστικής ανάπτυξης. Η ένταση των δραστηριοτήτων στις ζώνες άμεσης 

γειτνίασης με τις όμορες περιφέρειες σχετίζεται άμεσα με τους μετασχηματισμούς (δημογραφικούς, 

οικονομικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, πολεοδομικούς, συγκοινωνιακούς) στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

Με άλλα λόγια, η Περιφέρεια Αττικής λειτουργώντας πρακτικά ως «προωθητική δύναμη» και «μητρόπολη-

σύνδεσμος», δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για σημαντικές διαχυτικές επιδράσεις. Έτσι, η 

«πραγματική» Περιφέρεια της Αθήνας είναι ευρύτερη από την τυπική διοικητική Περιφέρεια Αττικής, 

αντιμετωπίζεται δε ως «μάκρο-περιφέρεια» και στο πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού ευρωπαϊκό-

μεσογειακού μετασχηματισμού [28]. 

Στο διαπεριφερειακό πλαίσιο, η Αθήνα / Αττική, ως Πρωτεύουσα και κυρίαρχο μητροπολιτικό συγκρότημα 

της χώρας, ασκεί καθοριστική επίδραση στις όμορες Περιφέρειες, απορροφώντας μέρος του δυναμικού τους. 

Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να αμβλυνθεί μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, στην κατεύθυνση ενίσχυσης 

της συμπληρωματικότητας σε επίπεδο βασικών παραγωγικών τομέων. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

επιδιώκεται η από κοινού αντιμετώπιση και διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τις γειτονικές 

Περιφέρειες, όπως τα δίκτυα μεταφορών, ο τουρισμός, οι παραγωγικές ζώνες, η προστασία των κοινών 

οικοσυστημάτων, με την καθιέρωση κοινού συντονιστικού πλαισίου. 

 

1.2.1.3 Ρυθμιστικό Σχέδιο  

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (νέο ΡΣΑ – Ν 4277/2014) επέχει θέση Περιφερειακού 

Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142). Διατυπώνει 

στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής 

οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που 

ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον 
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προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Οι στρατηγικοί 

στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και της χωρικής 

πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 

2014−2021, σε τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων: 

α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας−Αττικής, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. 

β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών 

από την ανάπτυξη. 

 

Χάρτης 1-3 Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Αττικής  

(Πηγή: νέο ΡΣΑ - Ν 4277/2014 ) 
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Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Αττικής διαμορφώνεται βάσει των στρατηγικών στόχων για την 

Περιφέρεια, ανταποκρίνεται στις αρχές της συμπαγούς πόλης και στην ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, 

εδαφών και ενέργειας και αποδίδει βαρύτητα τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο, με την 

αντιμετώπισή τους ως συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. 

Ειδικότερα: 

α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχημένο πολυκεντρικό σύστημα σαφώς οριοθετημένων αστικών 

συγκεντρώσεων. Το σύστημα αυτό συγκροτείται με κέντρο βάρους το συμπαγές αστικό συγκρότημα 

Αθήνας−Πειραιά και περιλαμβάνει τους συμπαγείς δορυφορικούς αστικούς πυρήνες και υποδοχείς 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός του Λεκανοπεδίου. Στις ως άνω περιοχές επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις. 

β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνομη οντότητα και προστατεύεται ως ζωτικός χώρος για 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για 

τη διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας και του 

τοπίου της Αττικής, αλλά και ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της. 

Ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι 

αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαμβάνουν δομικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου.  

Kαθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, με διάκριση σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη βέλτιστη 

χωροταξική οργάνωση, με βάση τη γεωγραφική διάρθρωση και τα επιμέρους φυσιογνωμικά τους 

χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική διάρθρωση. Συγκεκριμένα καθορίζονται ως εξής: 

α) Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας, 

Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Πειραιά. Ειδικότερα: 

αα) Η Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων, Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού. 

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, 

Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, 

Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου. 

γγ) Η Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, 

Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. 

δδ) Η Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας περιλαμβάνει τους δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, 

Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων– Καματερού. 

εε) Η Χωρική Υποενότητα Πειραιά περιλαμβάνει τους δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη 

Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος. 

β) Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Μεσογείων, 

Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής. Ειδικότερα: 
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αα) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων περιλαμβάνει τους δήμους Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, 

Σπάτων – Αρτέμιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής περιλαμβάνει τους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και 

τη νήσο Μακρόνησο του δήμου Κέας. 

γγ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους Ωρωπού, Μαραθώνα, Διονύσου και 

Αχαρνών. 

γ) Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις υποενότητες Θριασίου και Μεγαρίδας. 

Ειδικότερα: 

αα) Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου περιλαμβάνει τους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής. 

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας περιλαμβάνει τους δήμους Μεγάρων, Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

δ) Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής, η οποία περιλαμβάνει τους δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Αγκιστρίου, 

Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, καθώς και την κοινότητα Αντικυθήρων. 

Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων 

Το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και 

συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά 

Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, Δημοτικά Κέντρα. 

Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά. Τα κέντρα αυτά αποτελούν διπολικό σύστημα και λειτουργούν 

ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: ως Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας 

Αττικής και ως κέντρο της Χωρικής Ενότητας Αθήνας − Πειραιά. 

Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα ή συστήματα κέντρων 

της Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχουν σημαντική 

εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και 

μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής ακτινοβολίας. 

Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα 

τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη 

ανάπτυξη.  

Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι δήμοι 

Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Κηφισιάς, 

Κερατσινίου και Δραπετσώνας.  

Αντίστοιχα, τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι 

δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι δημοτικές ενότητες 

Ωρωπού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του δήμου Διονύσου. 

Για τα Δημοτικά Κέντρα, τα οποία συνιστούν έδρες Καλλικρατικών δήμων υπογραμμίζεται στο ΡΣΑ η 

πολυλειτουργικότητά τους ως στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της πολυκεντρικής Περιφέρειας. 
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Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης 

• Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας 

α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος  

β) Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά – Νότου  

γ) Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής−Δύσης 

 

• Αναπτυξιακοί Άξονες μητροπολιτικής ακτινοβολίας 

α) Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το Φαληρικό όρμο μέχρι τη 

Βουλιαγμένη,  

β) Άξονας Οδού Πειραιώς, με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής. 

 

• Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας  

α) Άξονας Λ. Βουλιαγμένης, από την κεντρική περιοχή της Αθήνας προς Ελληνικό και Βουλιαγμένη  

β) Άξονας Λ. Μεσογείων – Σταυρού – Ραφήνας  

γ) Άξονας Αεροδρομίου – Λαυρίου 

 

• Πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας  

α) Πόλος Αθήνας − Πειραιά, δυναμικά συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν:  

αα) Το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας − Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά 

ββ) Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου 

−Κερατσινίου 

γγ) Ελαιώνας.  

β) Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 

γ) Σύστημα συμπληρωματικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη − Σπάτα και Παιανία – Κορωπί στην 

ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα 

δ) Πόλος Φαληρικού Όρμου  

 

• Πόλοι εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας 

α) Θριάσιο (Λιμένας Ελευσίνας − Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου)  

β) Ερευνητικός − εκπαιδευτικός πόλος Ζωγράφου − Αγ.Παρασκευής 

γ) Μαρούσι 

 

• Πόλοι ενδοπεριφερειακής εμβέλειας 

α) Αχαρνές, μεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου 

β) Ραφήνα 

γ) Λαύριο  

δ) Αυλώνας και η ευρύτερη περιοχή του 

ε) Μέγαρα  
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Χάρτης 1-4 Χάρτης χωρικών ενοτήτων Περιφέρειας Αττικής 
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Χάρτης 1-5 Χωροταξική Οργάνωση, Αναπτυξιακοί Πόλοι και Άξονες Περιφέρειας Αττικής  

(Πηγή: νέο ΡΣΑ - Ν 4277/2014) 
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Χωρικές προκλήσεις στην Περιφέρεια Αττικής 

Η κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας οδηγεί στη διατύπωση προκλήσεων που 

σχετίζονται με τη διαχρονική παραγωγή του χώρου εντός και εκτός του Λεκανοπέδίου. Ιστορικά η μεγέθυνση 

του πολεοδομικού ιστού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά συνδέεται με τα διαδοχικά 

κύματα αστικοποίησης. Συνοπτικά, τα κύματα αυτά αφορούν στη χωροθέτηση της πρωτεύουσας στην 

Αττική/Αθήνα, την έλευση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, κατόπιν συνδέονται με την 

εσωτερική μετανάστευση κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες και πιο πρόσφατα με την εισροή οικονομικών 

μεταναστών κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Σε όλη αυτή τη διαδικασία η ανάπτυξη του αστικού χώρου 

έχει ως σημαντικές συνιστώσες που μπορούν ως έναν βαθμό να ερμηνεύσουν τις σύγχρονες προκλήσεις: α) 

τα δομικά ελλείμματα στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου που εμπεριέχει 

και την περιορισμένη κρατική παρέμβαση στις διαδικασίες παραγωγής του χώρου, ο οποίος αναπτύχθηκε 

κατεξοχήν από τον ιδιωτικό τομέα, συχνά μέσα από άτυπες, αυθαίρετες ή παράνομες διαδικασίες, β) τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο τομέας των κατασκευών στην ελληνική οικονομία και τις μεταλλαγές 

στη λειτουργία και ανάπτυξή του και γ) τη μικρή ιδιοκτησία γης και το μικρό κατασκευαστικό κεφάλαιο, 

άμεσα συνδεδεμένα με τον κατακερματισμό της γης και τα υψηλά ποσοστά ιδιωτικής ιδιοκτησίας [44]. 

Μετά από δεκαετίες επεξεργασιών επιπέδου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα, με ουσιαστική αφετηρία 

την πρόταση Ρυθμιστικού του 1966 που συντάχθηκε υπό την καθοδήγηση του Προκόπη Βασιλειάδη και με 

ενδιάμεσο σταθμό την πρόταση του 1979 που είχε εγκριθεί μετά από ευρεία διαβούλευση με Απόφαση του 

Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας το 1980, το πρώτο ολοκληρωμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο θεσμοθετείται για την 

Αθήνα το 1985 με τον Ν. 1515. Οι στρατηγικοί στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου του 1985 αποβλέπουν στην 

«ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και στον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων 

στην περιφέρεια». Σε αυτό το πλαίσιο, οι σαρωτικές μεταλλαγές σε αναπτυξιακή κατεύθυνση που 

πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, κυρίως στη δεκαετία 1996-2006, ενεργοποιούμενες από τα έργα που 

προωθήθηκαν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων και της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ, 

προγραμματίζονται ερήμην επεξεργασιών σε επίπεδο Ρυθμιστικού στο οποίο εντάσσονται, κατά κανόνα, με 

τη μορφή επί μέρους τροποποιήσεων. Επομένως, έργα τεράστιας στρατηγικής σημασίας, όπως τα μεγάλα 

κυκλοφοριακά έργα, η μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα ή η χωροθέτηση των ολυμπιακών έργων, δεν 

προγραμματίστηκαν επαρκώς σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Σε επίπεδο χωρικής οργάνωσης, το γεγονός αυτό 

οδήγησε σε διάχυση λειτουργιών, εγκατάλειψη περιοχών και, κυρίως, σε αύξηση των οικονομικών μεγεθών 

στηριγμένη σε κατασκευές και εμπόριο, χωρίς τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγούσαν σε 

καινοτομική αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων [37]. 

Η Περιφέρεια Αττικής χωρικά διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες: το Λεκανοπέδιο της Αθήνας και την εκτός 

αυτού περιοχή που περιλαμβάνει σήμερα την περιαστική ζώνη του Λεκανοπέδίου της Αθήνας και ένα πλέγμα 

μικρότερων πόλεων και οικισμών πολύ στενά συνδεδεμένο με το Λεκανοπέδιο και την περιαστική περιοχή. 

Στη διαφοροποίηση του Λεκανοπέδίου της Αθήνας επέδρασε κατ’ αρχάς η φυσική γεωγραφία.Το 

Λεκανοπέδιο βρίσκεται στο κέντρο της Αττικής και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας 

βόρεια, της Πεντέλης βορειοανατολικά, του Υμηττού ανατολικά και του Αιγάλεω δυτικά και από τον κόλπο 

του Σαρωνικού στα νότια. Η ιστορική εξέλιξη ενίσχυσε σημαντικά αυτή τη διαφοροποίηση. 

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας και ιδιαίτερα αυτοί που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο αποτελούν 

αναμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της Αττικής, τόσο από την άποψη των 

αξιόλογων οικοσυστημάτων όσο και για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στη διαμόρφωση των κλιματικών 
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συνθηκών, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην αντιπλημμυρική προστασία. Σήμερα τα βουνά 

της Αθήνας, πλην της Πάρνηθας, θεωρούνται χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποβαθμισμένων δασικών 

οικοσυστημάτων, γεγονός που οφείλεται στις έντονες πιέσεις και στις καταστρεπτικές ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις που έχουν δεχθεί κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Ειδικότερα: 

• Το Πεντελικό όρος θεωρείται το βουνό της Αττικής που έχει υποστεί τις περισσότερες και μεγαλύτερες 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις και το βουνό που έχει πληγεί περισσότερο από πυρκαγιές. Οι ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις συνίστανται στην άναρχη και έντονη επιφανειακή εκμετάλλευση μαρμάρων, στην έντονη 

οικιστική πίεση, στην εγκατάσταση κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κλπ. 

• Το Ποικίλο Όρος, που αποτελεί τμήμα του όρους Αιγάλεω, θεωρείται οικολογικά υποβαθμισμένο κυρίως 

λόγω των πολλών λατομείων αδρανών υλικών. 

• Ο Υμηττός έχει υποστεί κατά καιρούς αλλοιώσεις στο τοπίο, κυρίως λόγω πυρκαγιών, βοσκής και 

λαθροϋλοτομίας από τα λατομεία αδρανών υλικών. Στην περιοχή του όρους βρίσκονται στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα (το Αμερικάνικο Κολέγιο, η Πανεπιστημιούπολη και η 

Πολυτεχνειούπολη, ο Δημόκριτος κ.α. ενώ στην κορυφογραμμή εγκαταστάθηκαν οι αναμεταδότες των 

τηλεοπτικών σταθμών. Από το 1975 έχει ξεκινήσει μια σημαντική αναδασωτική προσπάθεια, που 

συνεχίζεται. 

• Τέλος, στην Πάρνηθα, τμήμα της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός και βρίσκεται υπό 

καθεστώς προστασίας, και αποτελεί το σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, οι 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις συνίστανται στη λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων, χώρων αναψυχής, 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενός καζίνο, εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεων 

αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες για την εκπόνηση Ζωνών 

Οικιστικού Ελέγχου και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θεσμική προστασία των 

ορεινών όγκων της Αττικής με την ταυτόχρονη αξιοποίησή τους με αναδασώσεις και έργα. Επιπλέον, 

υλοποιήθηκαν προγράμματα αναδάσωσης των ορεινών όγκων και αύξησης του πρασίνου από ΟΤΑ και 

Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης). Βασικός στόχος των παρεμβάσεων ήταν η ανάσχεση της 

εξάπλωσης του αστικού ιστού στα βουνά και η εξασφάλιση σε αυτά χώρων αναψυχής καθώς επίσης και η 

λειτουργική σύνδεση των ορεινών όγκων με τον οικιστικό ιστό, ώστε να διευκολύνουν τη δημιουργία των 

πόλων αναψυχής και πρασίνου σε ένα ενιαίο δίκτυο υπερτοπικού πρασίνου. 

Οι περιοχές στις οποίες εξακολουθεί να ασκείται γεωργική δραστηριότητα στην Αττική είναι κυρίως η περιοχή 

του Μαραθώνα, ο Αυλώνας, τα Μέγαρα, τα νησιά και η επαρχία Τροιζηνίας. Οι εναπομείνασες αγροτικές 

περιοχές στην Περιφέρεια αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα από την άναρχη αστική επέκταση είτε για 

πρώτη κατοικία είτε για παραθερισμό. Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγροτικές 

περιοχές που κατ΄ ουσία αποτελούν την περιαστική ζώνη του Λεκανοπέδίου σχετίζονται: 

• Με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, που 

αποτυπώνεται στη διαχείριση των υδάτων για άρδευση και τη μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων 

υδάτων από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

• Με την αλλαγή χρήσεων γης 

• Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της «φυτικής και ζωικής παραγωγής» και των επιχειρήσεων 

πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων». 
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Χωρική Ενότητα Λεκανοπεδίου / Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθήνας – Πειραιά  

Η Χωρική Ενότητα του Λεκανοπεδίου συνιστά ένα χωρικό αστικό συνεχές, που αποτελεί την κύρια περιοχή 

συγκέντρωσης πληθυσμού, οικονομικών δραστηριοτήτων και μητροπολιτικών λειτουργιών σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. Διαθέτει πολιτιστικούς πόρους διεθνούς εμβέλειας και αποτελεί σημαντικό τουριστικό 

προορισμό. Καταγράφονται ωστόσο σημαντικά προβλήματα όπως οι κατά τόπους υψηλές οικιστικές 

πυκνότητες, η ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και ελλείψεις και 

δυσλειτουργίες στην κυκλοφορία και στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, επισημαίνονται 

ελλείψεις και ανισοκατανομή στις υφιστάμενες κοινωνικές υποδομές, γεγονός που συνδέθηκε κατά την 

περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και με τα φαινόμενα διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής και 

κοινωνικού αποκλεισμού. Διατηρείται έως σήμερα η χωρική διαφοροποίηση στην κατανομή των 

προβλημάτων, με λιγότερο ευνοημένες τις δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου.  

Το εσωτερικό του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, επομένως, εμπεριέχει στοιχεία διάκρισης - όσον αφορά στα 

παραγωγικά συμπλέγματα και στα δίκτυα κέντρων που έχουν διαμορφωθεί - που το διαχωρίζουν σε 

επιμέρους χωρικές ενότητες. Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην Περιφέρεια Αττικής επηρέασαν και 

επηρεάστηκαν από τη χωρική φυσιογνωμία της. Κατά τη δεκαετία του 1960-1970, εντάθηκε ο χωρικός 

εκατέρωθεν ενός νοητού άξονα από τα ΝΔυτικά προς τα ΒΑνατολικά. Για τις περιοχές αυτές καταδεικνύεται 

η ανάγκη αντιμετώπισης των σημαντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη σημαντικών 

περιβαλλοντικών υποδομών, την ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων, την περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και 

τις ελλείψεις  και  δυσλειτουργίες  στην  κυκλοφορία  και  τη  συγκοινωνιακή  εξυπηρέτηση. Παράλληλα, 

πρέπει να αντιμετωπισθούν το έλλειμμα και η χωρική ανισοκατανομή στις υφιστάμενες κοινωνικές υποδομές 

και οι χωρικές διαφοροποιήσεις στην κατανομή των προβλημάτων. 

Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής  

• Χωρική Υποενότητα Μεσογείων 

Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

και αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Παραμένει ένα ιστορικά και λειτουργικά 

σημαντικό φυσικό και αγροτικό τοπίο, το οποίο συνεισφέρει στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής. 

Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες, ενώ δέχεται σημαντικές πιέσεις 

αστικοποίησης εντός και εκτός των υφιστάμενων οικιστικών συγκεντρώσεων. Στην υποενότητα Μεσογείων 

υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, 

με έμφαση σε καινοτομικές μορφές ανάπτυξης στους αναπτυξιακούς υποδοχείς Κορωπίου, Παιανίας, 

Σπάτων του ευρύτερου Πόλου Περιοχής Αεροδρομίου. Ιδιαίτερης, τέλος, σημασίας είναι οι περιοχές που 

έχουν τα χαρακτηριστικά για να συμβάλλουν στη διαφύλαξη του Αττικού Τοπίου, της βιοποικιλότητας και 

των παραδοσιακών καλλιεργειών. 

• Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής 

Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής αποτελεί φυσικό απόθεμα, με πολιτιστική ακτινοβολία, καθώς και 

περιοχή τουριστικού προορισμού. Καίριας σημασίας είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του φυσικού 

περιβάλλοντος και η ύπαρξη των διεθνούς ακτινοβολίας πολιτιστικών πόρων της με εξέχοντες τους 

αρχαιολογικούς χώρους Σουνίου και Θορικού. Ταυτόχρονα, η Υποενότητα συνιστά υποδοχέα 
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δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας, με σημαντικά ελλείμματα πολεοδομικής οργάνωσης. 

Σημαντικός αναπτυξιακός πόλος είναι η πόλη του Λαυρίου, λόγω του λιμένα, της προοπτικής ολοκλήρωσης 

και αναβάθμισης των βασικών συγκοινωνιακών αξόνων και του τεχνολογικού πάρκου.  

• Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής  

Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους 

που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής. Συγκριτικά περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα 

μεγέθη γεωργικών εκτάσεων, ενώ η διάρθρωση των λειτουργιών της καθορίζεται από την γραμμική 

ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά μήκος του εθνικού οδικού άξονα. Σε αυτή την Υποενότητα, 

συμπληρωματικά στα προαναφερθέντα συναντάμε επίσης το διεθνούς ακτινοβολίας δίκτυο πολιτιστικής 

κληρονομιάς καθώς και χώρους ανάδειξης του Αττικού και του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο 

αντιμετωπίζεται επιπλέον και ως πλουτοπαραγωγικός πόρος. Οι πιέσεις αστικοποίησης προσανατολίζονται 

στις υφιστάμενες οικιστικές συγκεντρώσεις πρώτης και παραθεριστικής κατοικίας, οι οποίες έχουν 

ελλειμματική πολεοδομική οργάνωση. Υποδοχείς ανάπτυξης για την Υποενότητα Βόρειας Αττικής αποτελούν 

οι ήδη θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες που χωροθετούνται στην 

πύλη εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.  

Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής 

• Χωρική Υποενότητα Θριασίου  

Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, με συσσωρευμένα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Μεταξύ αυτών, καταγράφονται η μεγάλη και 

ανοργάνωτη συγκέντρωση και λειτουργία ρυπαινουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα και η 

εναπόθεση απορριμμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και 

του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας. 

Ταυτόχρονα όμως, η Υποενότητα φιλοξενεί παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής 

σημασίας, καθώς και πολιτιστικούς πόρους διεθνούς ακτινοβολίας. Η χωρική της διάρθρωση καθορίζεται 

από το υφιστάμενο και προγραμματισμένο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.  

• Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας 

Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς πόρους και εκτεταμένες 

γεωργικές εκτάσεις, που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής. Η χωρική της οργάνωση 

επηρεάζεται από το υφιστάμενο και προγραμματισμένο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Στην 

Υποενότητα Μεγαρίδας, συναντιέται ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής με το δίκτυο φυσικών πόρων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Αττικής. Είναι κρίσιμης σημασίας η οργάνωση του δευτερογενούς 

τομέα παραγωγής και η προώθηση ζωνών χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου στην πύλη 

εισόδου της Περιφέρειας Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό δίκτυο, στην περιοχή των Μεγάρων. Οι 

οικιστικές πιέσεις προσανατολίζονται στις υφιστάμενες οικιστικές συγκεντρώσεις πρώτης και δεύτερης / 

παραθεριστικής κατοικίας, ενώ άμεση προτεραιότητα συνιστά επίσης η προστασία του περιαστικού χώρου.  
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Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής 

Η Ενότητα της Νησιωτικής Αττικής παρουσιάζει έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις ως προς την 

παραγωγική βάση, τον σημερινό χαρακτήρα και τις προοπτικές του κάθε νησιού. Διαθέτει κατά τόπους 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το νησιωτικό/παράκτιο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον, 

καθώς και πιέσεις που σχετίζονται με τις τάσεις διάχυσης του οικιστικού ιστού εκτός των υφιστάμενων 

οικιστικών συγκεντρώσεων. Κάθε νησί διατηρεί τη δική του ταυτότητα, αφενός λόγω του ιδιαίτερου φυσικού 

περιβάλλοντος και της ιστορικής διαδρομής του και αφετέρου εξαιτίας του διαφορετικού βαθμού επίδρασης 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας στην παραγωγική του βάση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι νησιωτικές περιοχές της Αττικής χαρακτηρίζονται διαχρονικά από απαξίωση των 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα με ταυτόχρονη στροφή προς τις δραστηριότητες του τουρισμού και 

του παραθερισμού. Η τουριστική ανάπτυξη του κάθε νησιού, αν και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο, 

στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον φυσικό πλούτο, τους αρχαιολογικούς χώρους και την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική της κάθε περιοχής καθώς και από την εγγύτητα με το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας. Μόνη 

εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα φαίνεται να αποτελεί η Τροιζηνία, όπου ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί 

να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής. 

Ειδικότερα, η Σαλαμίνα και η Αίγινα, λόγω της εγγύτητας με το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας 

και την τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με αυτό, εκτός από τη μεγάλη ανάπτυξη παραθεριστικής  κατοικίας 

έχουν γίνει πρόσφατα και υποδοχείς έντονων φαινομένων διάχυσης του αστικού ιστού (πιέσεις 

προαστικοποίησης). Το Αγκίστρι και ο Πόρος αποτελούν, επίσης, περιοχές με έντονη ανάπτυξη της 

παραθεριστικής κατοικίας ενώ η Ύδρα και οι Σπέτσες, εκτός από περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, 

αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς διεθνούς εμβέλειας, για υψηλά εισοδηματικά στρώματα, καθώς 

και υποδοχείς κρουαζιέρας. Για τη Σαλαμίνα και τον Πόρο σημαντικό αναπτυξιακό στοιχείο αποτελούν και οι 

εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. 

Παρόλα αυτά, το σύνολο σχεδόν των νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδομές, ειδικότερα στους τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων, στην 

ύδρευση και την αποχέτευση. 
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1.2.2 Χωρική αποτύπωση επιλεγμένων δημογραφικών δεδομένων που επηρεάζουν την εκτίμηση της 

κοινωνικής ευπάθειας 

1.2.2.1 Πληθυσμιακή κατανομή  

Στον παρακάτω χάρτη (1-6) παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής, με 

χωρική μονάδα τον δήμο. Τα αριθμητικά δεδομένα του χάρτη είναι αυτά της απογραφής πληθυσμού της 

ΕΛΣΤΑΤ (2011) με βάση τις παραδοχές και την επεξεργασία της ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015). Τα δεδομένα της ΠΕΣΚΕ 

έχουν χρησιμοποιηθεί και σε επόμενους χάρτες (αναφέρεται αντιστοίχως) όταν πρόκειται για παραμέτρους 

που υπεισέρχονται στον υπολογίσμό του δείκτη στέρησης Townsend, ο οποίος υπολογίστηκε επίσης στη 

μελέτη της ΠΕΣΚΕ με βάση τις ίδιες παραδοχές.  

Οι δήμοι με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Περιφέρεια Αττικής είναι ο Δημος Αθηναίων, Δημος Πειραιώς, 

δήμος Περιστεριού, και ο δήμος Αχανών ενώ οι περιοχές με τον χαμηλότερο πληθυσμό είναι το Αγκίστρι, η 

Ύδρα, ο Πόρος, οι Σπέτσες και τα Κύθηρα. 
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Χάρτης 1-6 Πληθυσμός Αττικής ανά δήμο 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 – ΠΕΣΚΕ 2015, ίδια επεξεργασία) 
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Με βάση τα στοιχεία της απογραφής 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο πραγματικός (ή de facto) πληθυσμός της 

Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 3.786.616 κατοίκους, εμφανίζοντας οριακή αύξηση στην 10ετία (2001-

2011) κατά 0,7%. Είναι εμφανές ότι η Αττική αν και κατέχει χωρικά μόλις το 2,9% της επικράτειας του 

ελλαδικού χώρου συγκεντρώνει το 34,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνει 

τον «μητροπολιτικό» της χαρακτήρα. Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας από το 1961 έως το 2011, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, είναι προφανές ότι 

η τελευταία 10ετία συνιστά για την Αττική «σημείο καμπής». Παρά το θετικό πρόσημο της ποσοστιαίας 

μεταβολής του, η πορεία του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι εμφανώς πτωτική για πρώτη φορά στην 

μεταπολεμική περίοδο. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει χωρίς αμφιβολία η παρατεταμένη 

οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα από το 2010, οι συνέπειες της οποίας - λόγω κλίμακας - είναι πιο έντονες 

και εμφανείς στην περίπτωση της Αττικής. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ήταν η απότομη ανάσχεση 

της αθρόας εισροής οικονομικών μεταναστών (κυρίως από τις βαλκανικές χώρες), που επηρέαζε τα 

προηγούμενα χρόνια τόσο τη σύνθεση του πληθυσμού όσο και τη σύνθεση του διαθέσιμου εργατικού 

δυναμικού. 

Πίνακας 1-1 Διαχρονική εξέλιξη του πραγματικού (de facto) πληθυσμού της 

Περιφέρειας Αττικής 1961-2011 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφές πληθυσμού 1961-2011), ΣΜΠΕ ΠΕΠ Αττικής) 

Χωρική / 

Διοικητικ

ή Ενότητα 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1961 1971 1981 1991 2001 2011 61-71 71-81 81-91 91-01 01-11 

Χώρα 8.388.553 8.788.64

1 

9.740.41

7 

10.259.9

00 

10.964.0

20 

10.939.7

27 

4,8% 10,8% 5,3% 6,9% -0,2% 

Αττική 2.057.974 2.797.83

6 

3.369.44

3 

3.523.40

7 

3.761.81

0 

3.786.61

6 

36,0% 20,4% 4,6% 6,8% 0,7% 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) της Περιφέρειας κατά 

την 20ετία 1991 – 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ και με βάση την επεξργασία 

της ομάδας μελέτης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Αττικής, φανερώνει ότι η μεταβολή του πληθυσμού της Αττικής 

εμφανίζει την τελευταία 10ετία σημαντικές ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις και ανατροπές σε σχέση με 

το παρελθόν. Πιο αναλυτικά, τη 10ετία 2001-2011 ο πληθυσμός της Αττικής φαίνεται να εγκαταλείπει τις 

παραδοσιακά «κεντρικές» αστικές περιοχές (δηλ. τις ΠΕ που συγκροτούσαν τις παλιές Νομαρχίες Αθηνών & 

Πειραιά) και να «αποκεντρώνεται» πρωτίστως προς το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας και εν συνεχεία 

προς τα δυτικά και βόρεια καθώς και προς τον νησιωτικό χώρο.  

Ως αποτέλεσμα, οι ΠΕ Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα Αθηνών και Νήσων είναι οι μόνες 

που εμφανίζουν θετικό ποσοστό στη μεταβολή του (μόνιμου) πληθυσμού τους. Παρόλα αυτά, και σε αυτές 

τις περιοχές, ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται ο πληθυσμός τους, εάν συγκριθεί με το αντίστοιχο ρυθμό της 

10ετίας 1991-2001, είναι αισθητά αποδυναμωμένος, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αστική τους μεγέθυνση 

/ διάχυση βρίσκεται πλέον σε φάση «ανάσχεσης / καμπής». Οι ανάγκες, ωστόσο, αυτών των περιοχών σε 
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υποδομές περιβαλλοντικού, κυρίως, χαρακτήρα εξακολουθούν να υφίστανται δεδομένου ότι η αστική τους 

γιγάντωση υπήρξε απότομη και ραγδαία (π.χ. στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής σε διάστημα 20 ετών ο μόνιμος 

πληθυσμός αυξήθηκε κατά 44,82%), με αποτέλεσμα έως σήμερα να μην έχουν καλυφθεί επαρκώς. 

Σε ό,τι αφορά το νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας, που απαρτίζεται από 8 Καλλικρατικούς δήμους, την 

τελευταία 20ετία έχει υποστεί και αυτό σημαντικές αλλαγές καθώς η Σαλαμίνα και η Αίγινα - που βρίσκονται 

πλησιέστερα στην ηπειρωτική Αττική και με τακτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις - εκτός από τη μεγάλη ανάπτυξη 

παραθεριστικής κατοικίας, έχουν δεχτεί σχετικά πρόσφατα έντονες πιέσεις προαστικοποίησης (με 

μετατροπή της παραθεριστικής κατοικίας σε μόνιμη) που συνδυάζεται και με φαινόμενα διάχυσης του 

οικιστικού ιστού. Το Αγκίστρι και ο Πόρος αποτελούν επίσης περιοχές ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας 

και εύκολους τουριστικούς προορισμούς για τους κατοίκους της Αττικής, ενώ η Ύδρα και οι Σπέτσες 

αποτελούν προορισμούς διακοπών, κυρίως, για υψηλά εισοδηματικά στρώματα τόσο από την εγχώρια όσο 

και από τη διεθνή αγορά. Οι μεταβολές αυτές όπως είναι φυσικό δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε 

τεχνικές υποδομές και δίκτυα (ύδρευση, αποχέτευση, χώροι διάθεσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 

ευρυζωνικά δίκτυα, κ.ο.κ.). 

1.2.2.2 Πληθυσμιακή πυκνότητα Urban Atlas 

Τα πολύγωνά του Urban Atlas, εκτός από πληροφορία για την κάλυψη και χρήση γης, διαθέτει πληροφορία 

για τον εκτιμώμενο πληθυσμό (με περίοδο αναφοράς το 2012)1. Για την πραγματοποίηση αυτής της 

εκτίμησης το Urban Atlas χρησιμοποίησε πληθυσμιακά δεδομένα της εκάστοτε Functional Urban Area, ωστέ 

να σχετιστούν με τα πολύγωνα του. Αναλυτικά, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται σε 

σχετική δημοσίευση του Joint Research Centre (European Commission)2.  

Αξιοποιώντας λοιπόν την εκτίμηση πληθυσμού, όπως δίνεται στο dataset του urban atlas 2012, σε 

συνδυασμό με την έκταση (εμβαδόν) του εκάστοτε πολυγώνου του urban atlas 2012, υπολογίστηκε η 

πληθυσμιακή πυκνότητα, και παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη 1-7:  

 

1 http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view 

https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/population-estimates-by-urban-atlas-polygon 

2 https://op.europa.eu/s/n9at 

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=8568b1b3-b864-11e6-9e3c-

01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part= 

 

http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view
https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/population-estimates-by-urban-atlas-polygon
https://op.europa.eu/s/n9at
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=8568b1b3-b864-11e6-9e3c-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=8568b1b3-b864-11e6-9e3c-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part
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Χάρτης 1-7 Πληθυσμιακή πυκνότητα Αττικής 

(Πηγή: Urban Atlas 2012, ίδια επεξεργασία)
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1.2.2.3 Κατανομή με βάση το φύλο 

Η διάσταση του φύλου στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης είναι πολύ σημαντική. Συνεπώς 

υπολογίζεται και οπτικοποιείται η αναλογία γυναικών/ανδρών, με χωρική μονάδα τον δήμο, όπως ορίζεται 

από την ΕΛΣΤΑΤ (Χάρτης 1-8). Είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση της εικόνας που διαμορφώνεται με 

βάση την αναλογία φύλου εντός και εκτός του Λεκανοπέδιου Αττικής και εκτατέρωθεν το άξονα ΒΑ-ΝΔ. Στις 

περιοχές εντός του λεκανοδπέδιου και ιδιαίτερα στα ΒΑ υπερτερεί ο γυναικείος πληθυσμός. Στους δήμους 

εκτός του Λεκανοπέδίου η αναλογία φύλου εμφανίζεται μειωμένη υπερ του ανδρικού πληθυσμού. Αξίζει, 

ωστόσο, να σημειωθεί ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των δήμων (52 από τους 66) πληθυσμιακά 

υπετερούν οι γυναίκες.  
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Χάρτης 1-8 Αναλογία φύλου (γυναικών/ανδρών)  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.2.4 Δείκτης γήρανσης πληθυσμού 

Ο κλασσικός δείκτης γήρανσης υπολογίζεται ως ο λόγος του ηλικιωμένου πληθυσμού (>=65) προς τους νέους 

(0-14), ανά χωρική μονάδα (j) επί 100. 

  

Στο πλαίσιο της μελέτης υπολογίστηκε ο τροποποιημένος δείκτης, δηλαδή ηλικιακές ομάδες κάτω των 19 και 

άνω των 70, με χωρική μονάδα τον δήμο. όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω 

χάρτη 1-9 οι υψηλότερές τιμές του δείκτη γήρανσης εντοπίζονται στον Δ. Κυθήρων, στον Δ. Τροιζήνιας, στον 

Δ. Ύδρας, στον Δ. Μάνδρας – Ειδυλλιας, στον Δ. Παπάγου – Χολαργού, στον Δ. Αίγινας αλλά και στον Δ. 

Αθηναίων. Από την άλλη, οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη γήρανσης εντοπίζονται στον Δ. Ασπροπύργου, στον 

Δ. Ελευσίνας, στον Δ. Φυλης, στον Δ. Αχανών και στον Δ. Παλληνης. 
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Χάρτης 1-9 Δείκτης γήρανσης πληθυσμού  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.2.5 Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού 

Ο κλασσικός δείκτης εξάρτησης υπολογίζεται ως ο λόγος των εξαρτημένων ατόμων (>=65)+(0-14) προς τις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (15-64), ανά χωρική μονάδα (j) επί 100. 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης υπολογίστηκε ο τροποποιημένος δείκτης, δηλαδή ηλικιακές ομάδες εξαρτημένων 

ατόμων (0-19)+(>=70), με χωρική μονάδα τον δήμο, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Όπως φαίνεται από τον 

παρακάτω χάρτη 1-10 οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη εξάρτησης εντοπίζονται εντός του Λεκανοπέδίου, 

συγκεκριμένα στον Δ. Καλλιθέας, στον Δ. Αθηναίων, στον Δ. Ζωγράφου και στον Δ. Κορυδαλλού. Στον 

αντίποδα, οι υψηλότερες τιμές του δείκτη εξάρτησης συναντώνται στον Δ. Τροιζηνιας, στον Δ. Πορου, στον 

Δ. Φιλοθεης – Ψυχικου, στον Δ. Φυλης, και στον Δ. Μεγαρεων. 
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Χάρτης 1-10 Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.2.6 Πολυπληθή νοικοκυριά 

Στον χάρτη 1-11 παρουσιάζεται το ποσοστό των πολυπληθών νοικοκυριών ανά δήμο για την Περιφέρεια 

Αττικής. Τα δεδομένα που προέρχονται από την μελέτη της ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015). Σημειώνεται ότι ως 

πολυπληθή ορίζονται από την ίδια μελέτη τα νοικοκυριά με περισσότερα από 1 άτομο ανά δωμάτιο.  

Οι δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό πολυπληθών νοικοκυριών είναι οι Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Τροιζηνιας, 

Φυλής και Αχανών ενώ οι δήμοι με το χαμηλότερο ποσοστό σε πολυπληθή νοικοκυριά είναι οι δήμοι 

Φιλοθέης – Ψυχικού, Βριλήσσιων, Λυκοβρυσης –Πεύκης και Παπάγου –Χολαργού.  
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Χάρτης 1-11 Ποσοστό πολυπληθών νοικοκυριών ανά δήμο 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.2.7 Νοικοκυριά χωρίς ιδιόκτητη κατοικία 

Στον χάρτη 1-12 παρουσιάζεται το ποσοστό των νοικοκυριών ανά δήμο για την Περιφέρεια Αττικής, τα οποία 

δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του χάρτη προέρχονται 

από τη μελέτη της ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015).  

Οι δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητη κατοικία εντοπίζονται εντός του 

Λεκανοπέδίου και συγκεκριμένα είναι οι δήμοι Αθηναίων, Καλλιθέας, Καισαριανής και Πειραιώς. Αντιθέτως, 

δήμοι με το χαμηλότερο ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητη κατοικία είναι οι δήμοι Διονύσου, Σαλαμίνος, 

Λαυρεωτικής, Μάνδρας –Ειδυλλίας και Φυλής. 
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Χάρτης 1-12 Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητη κατοικία ανά δήμο 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.2.8 Νοικοκυριά χωρίς ιδιόκτητο αυτοκίνητο 

Στον χάρτη 1-13 παρουσιάζεται το ποσοστό των νοικοκυριών ανά δήμο για την Περιφέρεια Αττικής, τα οποία 

δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο. Τα δεδομένα που προέρχονται από τη μελέτης της ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015).  

Οι δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητο αυτοκίνητο εντοπίζονται στην 

Περιφερειακή Ενότητα νήσων και στον δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα είναι οι δήμοι Ύδρας, Σπετσών, 

Πόρου, Αγκιστριού και Αθηναίων. Αντιθέτως οι δήμοι με το χαμηλότερο ποσοστό νοικοκυριών χωρίς 

ιδιόκτητο αυτοκίνητο είναι οι δήμοι Διονύσου, Ραφήνας –Πικερμίου, Σαρωνικού, Βριλήσσιων και Πεντέλης.  
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Χάρτης 1-13 Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητο αυτοκίνητο 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015), Ίδια Επεξεργασία) 
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Δείκτης Στέρησης (Townsend Index) 

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε το 2015 την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας. Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια συστηματική καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης με τη χρήση δεικτών (ΠΕΣΚΕ 2015). Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης στέρησης 

Townsend. Ο εν λόγω δείκτης στέρησης / φτώχειας αναδεικνύει καλύτερα τις εστίες φτώχειας μιας και 

βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους. Ο υπολογισμός του δείκτη Townsend βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους 

παράγοντες: Το ποσοστό (%) των ανέργων στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών 

και άνω, το ποσοστό (%) των νοικοκυριών που δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο, το ποσοστό (%) των 

νοικοκυριών που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, την πυκνοκατοίκηση, οριζόμενη ως το ποσοστό των 

νοικοκυριών με περισσότερα από 1 άτομο ανά δωμάτιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συνθετικού δείκτη 

Townsend για έναν δήμο, τόσο περισσότερο «φτωχοί» από υλικά αγαθά είναι οι κάτοικοί του σε σχέση με 

τους άλλους δήμους. Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο δείκτης Townsend δεν έχουν συγκεκριμένα όρια, και 

πολλές φορές η περιφερειακή στατιστική ανάλυση αφορά στην ιεράρχηση των τιμών του δείκτη από τη 

μικρότερη προς την μεγαλύτερη. 

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, υπολογίστηκε ο δείκτης στέρησης Townsend (ΔΣΤ) και ταξινομήθηκαν οι 

δήμοι της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΣΚΕ 2015, σελ 174-176) από τον δήμο με τους περισσότερο «φτωχούς» 

από υλικά αγαθά κατοίκους (μεγαλύτερη τιμή του δείκτη Townsend), προς τον δήμο με τους λιγότερο 

φτωχούς από υλικά αγαθά κατοίκους (μικρότερη τιμή του δείκτη Townsend). Στον χάρτη 1-14 απεικονίζεται 

ο Δείκτης Στέρησης για την Περιφέρεια Αττικής. Όπως προκύπτει από την τελευταία στήλη του πίνακα 

δεδομένων που παρατίθεται στο παράρτημα 3 και παρουσιάζεται χαρτογραφικά, οι δήμοι με το υψηλότερο 

δείκτη στέρησης (Townsend Index) είναι οι δήμοι Υδρας, Αθηναίων, Καλλιθέας, Αγ. Βαρβάρας και Σπετσών 

ενώ οι δήμοι με το χαμηλότερο δείκτη στέρησης είναι οι δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού, Διονύσου, Βριλήσσιων, 

Κηφισιάς και Πεντέλης.  

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάλυση αυτή δείχνει τη μεγάλη εικόνα του επιπέδου φτώχειας / 

στέρησης υλικών αγαθών γεγονός που δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι ενός δήμου με υψηλό δείκτη 

στέρησης είναι φτωχοί και όλοι οι κάτοικοι ενός δήμου με χαμηλό δείκτη στέρησης είναι πλούσιοι. Επίσης 

θα πρέπει η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας να γίνεται με προσοχή από τους ασκούντες πολιτική οι 

οποίοι θα πρέπει να εξετάζουν και άλλους παράγοντες φτώχειας. 
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Πίνακας 1-2 Κοινωνικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Αττικής 

Περιφερειακή Ενότητα Ποσοστό 
ανεργίας 
(μ.ο) 

Ποσοστό 
νοικοκυριών 
χωρίς 
ιδιόκτητο 
αυτοκίνητο 
(μ.ο) 

Ποσοστό 
νοικοκυριών 
χωρίς 
ιδιόκτητη 
κατοικία (μ.ο) 

Ποσοστό 
πολυπληθών 
νοικοκυριών 
(μ.ο) 

Δείκτης 
Στέρησης - 
Townsend 
Index (μ.ο.) 

Ανατολικής Αττικής 16 14 22 11 -1.8 

Βορείου Τομέα Αθηνών 13 18 28 6 -2.9 

Δυτικής Αττικής 23 22 22 18 1.2 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 20 28 29 11 1.4 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 18 35 35 9 2.0 

Νήσων 18 46 24 14 1.9 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 16 27 31 8 0.1 

Πειραιώς 22 32 28 13 2.2 

Περιφέρεια Αττικής 18 28 27 11 1 

Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015), Ίδια Επεξεργασία) 
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Χάρτης 1-14 Δείκτης Στέρησης (Townsend Index) 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015), Ίδια Επεξεργασία)
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1.2.2.9 Χωρική κατανομή μέσου δηλωθέντος εισοδήματος 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 

την Καταπολέμηση της Φτώχειας [38] η χωρική κατανομή του μέσου δηλωθέντος ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος του 2011 σε επίπεδο Ταχυδρομικού Κωδικού (ΤΚ) στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχεί στην 

εικόνα του χάρτη 1-15. Η παρουσίαση αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι οι δήμοι αφορούν σε μεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές εντός των οποίων ενδέχεται να υπάρχουν θύλακες φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το μέσο ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στην Αττική το 2011 ήταν 24.102,41€. Επίσης, οι κάτοικοι σε 

179 από τις 294 ταχυδρομικά χαρτογραφημένες περιοχές στην Αττική, δηλαδή οι κάτοικοι του 60% των 

δήμων της Αττικής δηλώνουν εισόδημα λιγότερο από το μέσο εισόδημα σε επίπεδο Περιφέρειας. Εκτός από 

ΤΚ των δήμων Αγίας Βαρβάρας και Φυλής που συχνά κατατάσσονται ως οι φτωχότερες περιοχές της Αττικής, 

αρκετοί είναι οι ΤΚ στον δήμο Αθηναίων αλλά και νήσων του Σαρωνικού που συγκαταλέγονται στις 

φτωχότερες περιοχές. Στον αντίποδα, οι ΤΚ με το μεγαλύτερο εισόδημα εντοπίζονται στους δήμους Κηφισιάς 

και Φιλοθέης - Ψυχικού, ενώ δε λείπει από εδώ και ΤΚ του δήμου Αθηναίων (Περιοχή Ανακτόρων - Πλατείας 

Κολωνακίου). 

 

Χάρτης 1-15 Θεματικός χάρτης μέσου ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος στην Αττική 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015)) 
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Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη χωρική ανισότητα του μέσου ετήσιου δηλωθέντος 

εισοδήματος σε επίπεδο ΤΚ τόσο στην Περιφέρειας Αττικής όσο και στην Αθήνα (επόμενος σχήμα). Αυτό 

αποδεικνύεται και από τον δείκτη Gini που είναι 0,178 στην Περιφέρεια Αττικής και 0,184 για το δήμο 

Αθηναίων υποδεικνύοντας μεγαλύτερη ανισότητα στο δήμο. Ο ΤΚ με το μικρότερο εισόδημα στο δήμο 

Αθηναίων είναι ο 104 39 (περιοχή Σταθμού Λαρίσης - Αχαρνών) με μέσο ετήσιο εισόδημα 16.081,27 € που 

είναι το ένα πέμπτο του μέσου εισοδήματος του ΤΚ 10674 (περιοχή Πλατείας Κολωνακίου - Ανακτόρων που 

είναι 77.419,42 €. 

 

Χάρτης 1-16 Θεματικός χάρτης μέσου ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος στο δήμο Αθηναίων 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015)) 
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1.2.2.10 Είδος καυσίμου για Θέρμανση των νοικοκυριών 

Στο παρακάτω πίνακα 1-3 παρουσιάζεται το επικρατές είδος καυσίμου που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για 

θέρμανση στην Περιφέρεια Αττικής, όπως καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 από την 

Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με χωρική μονάδα τον δήμο, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών (~73%) χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως είδος 

καυσίμου για θέρμανση, με τον ηλεκτρισμό να χρησιμοποιείαι από το ~11% των νοικοκυριών, το φυσικό 

αέριο από το ~5% και «άλλο είδος» να χρησιμοποιείται από το ~7% των νοικοκυριών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι μόνοι δήμοι στους οποίους το επικρατές καύσιμο για θέρμανση των νοικοκυριών είναι διάφορο του 

πετρελαίου, είναι 3 (σε σύνολο 66): ο Δ. Ύδρας, ο Δ. Πόρου και ο Δ. Σπετσών.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το 4.2% των καταγεγραμμένων από την ΕΛΣΤΑΤ νοικοκυριών, δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου καύσιμο για θέρμανση. Απεικονίζοντας σε επίπεδο δήμου το ποσοστό των 

νοικοκυριών άνευ καυσίμου για θέρμανση (Χάρτης 1-17), εντοπίζονται αρκετοί δήμοι (10), κυρίως στην 

ανατολική και δυτική αττική, όπου αξιοσημείωτο ποσοστό νοικοκυριών (>8%) δεν χρησιμοποιούν κάποιο 

καύσιμο για θέρμανση.  

Πίνακας 1-3 Είδος καυσίμου νοικοκυριών για Θέρμανση. Ποσοστό (μέσος όρος) για κάθε Περιφ. Ενότητα και 
συνολικά για την Περιφέρεια Αττικής 

Είδος καυσίμου 

για Θέρμανση 

Ποσοστό_Ηλεκτρισμό

ς (μ.ο) 

Ποσοστό_Φυσικό 

αέριο (μ.ο.) 

Ποσοστό_Πετρέλαι

ο (μ.ο.) 

Ποσοστό_Άλλο 

είδος (μ.ο) 

Ποσοστό_Καθόλο

υ (μ.ο.) 

Κεντρικού 

Τομέα Αθηνών 

7.4 11.5 77.0 1.3 2.8 

Βορείου Τομέα 

Αθηνών 

4.7 15.8 77.3 1.0 1.1 

Δυτικού Τομέα 

Αθηνών 

11.2 4.1 77.3 3.0 4.4 

Νοτίου Τομέα 

Αθηνών 

7.4 12.9 75.7 1.6 2.4 

Ανατολικής 

Αττικής 

7.7 0.6 82.0 5.6 4.2 

Δυτικής Αττικής 8.7 0.2 77.3 7.7 6.0 

Πειραιώς 14.7 3.2 70.9 3.1 8.0 

Νήσων 33.8 0.0 41.0 17.1 8.1 

Συνολικά 11.2 6.6 73.1 4.8 4.2 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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Διάγραμμα 1-1 Είδος καυσίμου νοικοκυριών για Θέρμανση. Ποσοστό για την Περιφέρεια Αττικής 

11.2

6.6

73.1

4.8
4.2

Ηλεκτρισμός Φυσικό αέριο Πετρέλαιο Άλλο είδος Καθόλου 
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Χάρτης 1-17 Ποσοστό νοικοκυριών άνευ καυσίμου για θέρμανση 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία)
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1.2.2.11 Απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών  

Στους ακόλουθους χάρτες 1-18 και 1-19 απεικονίζεται χωρικά η απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών 

(ΣΤΑΚΟΔ ΣΤ), ως ποσοστό ατόμων επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ανά δήμο της Περιφέρειας 

Αττικής. Είναι εμφανής από το 2001 στο 2011, η αποδυνάμωση της απασχόλησης στον κλάδο των 

κατασκευών, με εξαίρεση την περιοχή της Τροιζηνίας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση απασχολουμένων στις 

κατασκευές παρατηρείται διαχρονικά στις περιοχές εκτός του Λεκανοπέδίου και ιδιαίτερα στις 

περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Αττικής και των Νήσων. Σημαντική μεταβολή της εικόνα μεταξύ 2001 – 

2011 παρουσιάζει η περιοχή της Ανατολικής Αττικής και ιδιαίτερα οι υποενότητες των Μεσογείων και της 

Λαυρεωτικής. 
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.  

Χάρτης 1-18 Απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών (ΣΤ) ανα δήμο περιφέρειας Αττικής 2001 
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Χάρτης 1-19 Απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών (ΣΤ) ανα δήμο περιφέρειας Αττικής 2011 

(Πηγή: Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών δεδομένων 1991-2011)  
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1.2.3 Διερεύνηση δεδομένων του αστικού περιβάλλοντος Ι: Χρήσεις γης και Δείκτες αστικής πυκνότητας 

1.2.3.1 Κάλυψη γης 2018 (Corine Land Cover 2018) 

Στον χάρτη 1-20 παρουσιάζεται η κάλυψη γης για την περιφερεία Αττικής και το έτος 2018, σύμφωνα με τα 

παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.3 Τα δεδομένα του Cοrine Land Cover 

δημιουργούνται από ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων από τις επιμέρους ομάδες εργασίας των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα (EEA39). Προσφέρει μια συστηματική και διαχρονική καταγραφή της κάλυψης 

γης για την Ευρώπη, με το πρώτο σχετικό dataset να αφορά το 1990. Σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων, 

έχουν ελάχιστη μονάδα χαρτογράφησης (Minimum Mapping Unit - MMU) τα 25 εκτάρια (25 ha). 

 

3 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018  

http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:gr_clc2018 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:gr_clc2018
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Χάρτης 1-20 Κάλυψη γης Corine Land Cover 2018 

(Πηγή: Corine Land Cover 2018, ίδια επεξεργασία) 
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Πίνακας 1-4 Ποσοστά κάλυψης γης Corine Land Cover 2018 

Κατηγορία Corine Land Cover 2018 Ποσοστό % Έκτασης στην 

περιφέρεια 

Σκληροφυλλική βλάστηση 21 

Ασυνεχής αστικός ιστός 12 

Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 

εκτάσεις 

11 

Σύνθετες καλλιέργειες 10 

Δάσος κωνοφόρων 8 

Ελαιώνες 6 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 5 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 

γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης 

4 

Συνεχής αστικός ιστός 4 

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 3 

Μικτό δάσος 3 

Αμπελώνες 2 

Λιβάδια 2 

Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη 1 

Αποτεφρωμένες εκτάσεις 1 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 1 

Θάλασσες και ωκεανοί 1 

Μόνιμα αρδευόμενη γη 1 

Φυσικοί βοσκότοποι 1 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με 

σαρκώδεις καρπούς 

1 

Δάσος πλατύφυλλων 1 

Αεροδρόμια 1 

Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 1 

Χώροι εξορύξεως ορυκτών 0 

Απογυμνωμένοι βράχοι 0 

Περιοχές αστικού πρασίνου 0 

Βάλτοι στην ενδοχώρα 0 

Ζώνες λιμένων 0 

Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων 0 

Επιφάνειες στάσιμου ύδατος 0 

Αλυκές 0 

Παράκτιες λιμνοθάλασσες 0 

Ετήσιες καλλιέργειες που σχετίζονται με 

μόνιμες καλλιέργειες 

0 
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Διάγραμμα 1-2 Ποσοστά κάλυψης γης Corine Land Cover 2018 
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1.2.3.2 Πυκνότητα Αδιαπερατότητας 2015 (Imperviousness Density 2015) 

Στον χάρτη 1-21 απεικονίζεται η Πυκνότητα Αδιαπερατότητας (Imperviousness Density - IMD) 2015 για την 

Περιφέρεια Αττικής. Τα εν λόγω στοιχεία υψηλής ανάλυσης (20μ.x20μ.) καταγράφουν το ποσοστό της 

στεγανοποίησης του εδάφους. Οι κατοικημένες περιοχές χαρακτηρίζονται από την αντικατάσταση του 

αρχικού (ημι-) φυσικού εδάφους ή της επιφάνειας του νερού με ένα τεχνητό, συχνά αδιαπέραστο κάλυμμα. 

Αυτές οι τεχνητές επιφάνειες συντηρούνται συνήθως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μια σειρά συνόλων 

δεδομένων αδιαπερατότητας υψηλής ανάλυσης με όλες τις τεχνητά σφραγισμένες περιοχές δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας αυτόματη παραγωγή βάσει του δείκτη Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

Αυτή η σειρά επιπέδων αδιαπερατότητας αποτελεί τα κύρια επίπεδα κατάστασης. Πρόκειται για εκτιμήσεις 

ανά εικονοστοιχείο της αδιαπέραστης κάλυψης του εδάφους (στεγανοποίηση εδάφους) και 

χαρτογραφούνται ως ο βαθμός αδιαπέραστου (0-100%). 
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Χάρτης 1-21 Πυκνότητα Αδιαπερατότητας 2015 (Imperviousness Density 2015) 

(Πηγή: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps/2015, ίδια επεξεργασία) 

https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps/2015
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Πίνακας 1-5 Πυκνότητα αδιαπερατότητας εδάφους 2015 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής 

Περιφ. Ενότητα Πυκνότητα Αδιαπερατότητας 2015 (μ.ο.) 

Κεντρικού 

Τομέα Αθηνών 

43.2 

Βορείου Τομέα 

Αθηνών 

27.1 

Δυτικού Τομέα 

Αθηνών 

42.6 

Νοτίου Τομέα 

Αθηνών 

45.2 

Ανατολικής 

Αττικής 

4.7 

Δυτικής Αττικής 4.3 

Πειραιώς 52.6 

Νήσων 1.4 

(Πηγή ο.π., ίδια επεξεργασία) 

 

Διάγραμμα 1-3 Πυκνότητα αδιαπερατότητας εδάφους 2015 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής 

(Πηγή ο.π., ίδια επεξεργασία) 

  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Βορείου Τομέα Αθηνών

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Ανατολικής Αττικής

Δυτικής Αττικής

Πειραιώς

Νήσων

Πυκνότητα Αδιαπερατότητας 2015 (μ.ο.)
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Πίνακας 1-6 Ποσοστό διαπερατών εδαφών 2015 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής 

Περιφ. Ενότητα Ποσοστό διαπερατών εδαφών (μ.ο.) 

Κεντρικού 

Τομέα Αθηνών 

45.0 

Βορείου Τομέα 

Αθηνών 

52.0 

Δυτικού Τομέα 

Αθηνών 

44.8 

Νοτίου Τομέα 

Αθηνών 

36.5 

Ανατολικής 

Αττικής 

90.7 

Δυτικής Αττικής 93.4 

Πειραιώς 36.9 

Νήσων 96.4 

(Πηγή ο.π., ίδια επεξεργασία) 

 

Διάγραμμα 1-4 Ποσοστό διαπερατών εδαφών 2015 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής 

(Πηγή ο.π., ίδια επεξεργασία) 
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1.2.3.3 Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground Space Index – GSI) 

Ο Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground Space Index – GSI) είναι ενδεικτικός της δομημένης 

επιφάνειας και περιγράφει την σχέση ανάμεσα σε δομημένο και αδόμητο περιβάλλον, όπως φαίνεται και 

στο παρακάτω διάγραμμα 1-5, και υπολογίζεται ως εξής [3]:  

𝐺𝑆𝐼𝑖 =  
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή Δομημένη επιφάνεια 𝛫𝜏𝜄𝜌ί𝜔𝜈 𝛼𝜈𝛼 𝑂𝑇𝑖

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό𝜈 𝛰𝜄𝜅𝜊𝛿𝜊𝜇𝜄𝜅𝜊ύ 𝛵휀𝜏𝜌𝛼𝛾ώ𝜈𝜊𝜐𝑖
 

 

Διάγραμμα 1-5 Σχηματική απεικόνιση Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground Space Index – GSI) 

(Πηγή: Berghauser Pont, 2011) 

Στον χάρτη 1-22 παρουσιάζεται ο Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground Space Index – GSI) για την 

Περιφέρεια Αττικής με χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η εικόνα 

του χάρτη εμφανίζει δύο αστικούς πυρήνες πυκνής δόμησης στην Αθήνα και τον Πειραιά. Στους πυρήνες 

αυτούς εντοπίζονται πολύ υψηλές τιμές του δείκτη, ενώ η εικόνα πύκνωσης διαχέεται με τάση μείωσης προς 

τις περιοχές που συνορεύουν με τους πυρήνες και βρίσκονται εντός του Λεκανοπέδίου. Οι περιοχές που 

διατηρούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τον προαστιακό χαρακτήρα, όπως είναι αναμενόμενο, 

εμφανίζουν λιγότερό πυκνή δόμηση (π.χ. Άλιμος, Αγ. Παρασκευή, Βριλήσσια). Σημαντικά αραιότερη 

εντοπίζεται η δόμηση εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου όμως επιμέρους θύλακες πυκνότερης 

δόμησης εντοπίζονται μεταξύ άλλων σε περιοχές των Μεγάρων, του Ασπρόπυργου και στο Κορωπί.  
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Χάρτης 1-22 Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground Space Index – GSI) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.3.4 Δείκτης συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI) 

Ο Δείκτης συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI) είναι ενδεικτικός της συνολικής δόμησης στην 

περιοχή, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 1-6, και υπολογίζεται ως εξής [3]:   

𝐹𝑆𝐼𝑖 =  
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό𝜈 𝛥ό𝜇𝜂𝜎𝜂𝜍 𝛫𝜏𝜄𝜌ί𝜔𝜈 𝛼𝜈𝛼 𝑂𝑇𝑖

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό𝜈 𝛰𝜄𝜅𝜊𝛿𝜊𝜇𝜄𝜅𝜊ύ 𝛵휀𝜏𝜌𝛼𝛾ώ𝜈𝜊𝜐𝑖
 

 

Διάγραμμα 1-6 Σχηματική απεικόνιση του Δείκτη συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI) 

Πηγή: Berghauser Pont, 2011 

Στον χάρτη 1-23 παρουσιάζεται ο Δείκτης συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI) με χωρική μονάδα το 

οικοδομικό τετράγωνο, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

O δείκτης συνολικής δόμησης αποτυπώνεται χωρικά ως μια περισσότερο διάχυτη εικόνα έντονης δόμησης 

που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο της αττικής και τη μητροπολιτική περιοχή Αθήνας -

Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ υψηλή συνολική δόμηση που εντοπίζεται στο παραλιακό μέτωπο της 

Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Π. Φαλήρου και δευτερευόντως στην περιοχή του Αλίμου. Ακόμη, 

οι περιοχές που διατηρούν σε ορισμένο βαθμό τον προαστιακό χαρακτήρα στο βόρειο κομμάτι του 

Λεκανοπέδίου (π.χ. Φιλοθέη-Ψυχικό, Μαρούσι, Κηφισιά) χαρακτηρίζονται από λιγότερο έντονη αλλά 

σημαντική συνολική δόμηση. Αναφορικά με τις περιοχές εκτός Λεκανοπέδίου, εντοπίζονται με «χαμηλή» και 

«πολύ χαμηλή» συνολική δόμηση αλλά και πάλι επιμέρους πυρήνες έντονης δόμησης αναδύονται σε μια 

σειρά περιοχές του υπόλοιπου Αττικής (π.χ. Διόνυσος, Κορωπί, Μέγαρα, Λαύριο).  
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Χάρτης 1-23 Δείκτης συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία
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1.2.3.5 Αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου (Open Space Ratio - OSR) 

O Λόγος Ανοικτών Χώρων (Open Space Ratio - OSR) περιγράφει την πίεση στο αδόμητο περιβάλλον και 

υπολογίζεται ως εξής [3]: 

𝑂𝑆𝑅𝑖 =  
1 − 𝐺𝑆𝐼𝑖

𝐹𝑆𝐼𝑖
 

 

Διάγραμμα 1-7 Σχηματική απεικόνιση της Αναλογίας ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου (Open Space Ratio - OSR) 

Πηγή: Berghauser Pont, 2011 

Στον χάρτη 1-24 παρουσιάζεται η Αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου (Open Space Ratio - OSR) με 

χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται η χωρική αποτύπωση της Αναλογίας ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου (Open Space Ratio - 

OSR) είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστροφη αυτής του Δείκτη συνολικής δόμησης (Floor Space Index – FSI). Οι 

περιοχές του Λεκανοπεδίου με επίκεντρα την Αθήνα και τον Πειραιά εμφανίζουν πολύ χαμηλές τιμές του 

δείκτη. Οι προαστιακές περιοχές του Λεκανοπεδίου εμφανίζουν, ως είναι αναμενόμενο, υψηλότερη 

αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου. Σχετικά με τις περιφερειακές περιοχές εμφανίζουν πολύ υψηλή 

αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου καθώς δεν πρόκειται για εξίσου αστικοποιημένες περιοχές, αλλά 

για οικιστικές περιοχές χαμηλής και αραιής δόμησης με τοπικές πυκνώσεις.  
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Χάρτης 1-24 Αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου (Open Space Ratio - OSR) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία)
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1.2.4 Διερεύνηση δεδομένων του αστικού περιβάλλοντος ΙΙ: Κτιριακό απόθεμα και κατανάλωση 

ενέργειας 

1.2.4.1 Μεθοδολογία για την προσέγγιση του δομημένου περιβάλλοντος ως καταναλωτή ενέργειας 

Για την καταγραφή του κτιριακού αποθέματος που παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες υιοθετήθηκαν 

μεθοδολογικές παραδοχές της «Έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων 

για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού 

κτιριακού αποθέματος» (ΥΠΕΚΑ, 2014), η οποία συντάχθηκε με γνώμονα να καλύπτονται οι απαιτήσεις του 

άρθρου 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Βασικό συμπέρασμα που σχετίζεται με τον τομέα του δομημένου 

περιβάλλοντος είναι ότι ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής τομέας) αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο 

ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1-8 , αντιπροσωπεύει το 

45% της εγχώριας κατανάλωσης για το έτος 2012 [45].  

 

Διάγραμμα 1-8 Κατανομή τελικής ενεργειακής κατανάλωσης σε επίπεδο χώρας ανά χρήση 2012 

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2014) 

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική στηρίζεται στην εκτίμηση του κτιριακού αποθέματος που προέκυψε από τις 

απογραφές και τις εκθέσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από καταγραφές ερευνητών και 

επιστημόνων των σχετικών τομέων, από μελέτες σχετικών Εργαστηρίων και Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης, 

καθώς και από αναφορές των επιμέρους κλάδων ή και τομέων (πηγές το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, τομέας 

Υγείας, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων - ΚΕΔΚΕ).  

18%

37%

45%

Κατανομή τελικής ενεργειακής εγχώριας κατανάλωσης 
ανά χρήση 2012

Βιομηχανικός Τομέας Μεταφορές Οικιακός και Τριτογενής Τομέας
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Τα δεδομένα της παρούσας έκθεσης βασίζονται στην απογραφή κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ 2011. Για την ανάλυση, 

το κτιριακό απόθεμα κατηγοριοποιείται ως εξής, με σκοπό να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας 

επιμέρους ενοτήτων κτιριακού αποθέματος: 

α) Κτίρια κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες), που διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες: με χρήση μόνο 

κατοικία και με μικτή χρήση, όταν η κατοικία συνδυάζεται με άλλες διαφορετικές χρήσεις. 

β) Κτίρια άλλων χρήσεων: 

I. γραφεία και καταστήματα 

II. σχολικά και εκπαιδευτικά κτίρια 

III. νοσοκομεία και κλινικές 

IV. ξενοδοχεία 

V. εργοστάσια – εργαστήρια 

VI. πάρκιν 

VII. άλλη χρήση 

VIII. Άλλα κτίρια 

Οι ηλικίες των κτιρίων μπορεί να κατανεμηθούν σε 3 βασικές περιόδους, οι οποίες διαφοροποιούνται με 

βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο αρχικά υιοθετήθηκε το 1980 με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης 

Κτιρίων (ΚΘΚ) και στη συνέχεια το 2010 με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και 

ανάλογα με την ποιοτική κατάσταση και τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες του κελύφους και των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, οι ηλικιακές κλάσεις που επηρεάζουν την 

ενεργειακή απόδοση και χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη των δεδομένων του κτιριακού αποθέματος 

είναι οι παρακάτω: 

- πριν το 1980, όπου τα κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα (για λόγους κατανόησης της 

διαχρονικής εξέλιξης της δόμησης σε ορισμένες κατηγορίες έχει προστεθεί η υποκατηγορία «προ 

του 1946», η οποία υπήρχε στις καταγραφές τις ΕΛΣΤΑΤ και αποτυπώνει τη μεταπολεμική 

αστικοποίηση και ανοικοδόμηση) 

- από το 1981 έως το 2000, όπου σταδιακά εφαρμόζονται συστήματα θερμομόνωσης και άλλα 

μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης 

- από το 2001 έως το 2010, όπου αναπτύσσονται και εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και προϊόντα. 

Η συσχέτιση της περιόδου κατασκευής ενός κτιρίου με την ενεργειακή απόδοσή του, ως αποτέλεσμα της 

εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου και της τεχνολογίας επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία 

των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (βλέπε διάγραμμα 1-9).  
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Διάγραμμα 1-9 Πλήθος ΠΕΑ ανά δεκαετία κατασκευής κτιρίων και ενεργειακή κατηγορία  

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2014) 

Σύμφωνα µε το Ενεργειακό Ισοζύγιο του έτους 2012, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται µε τα κτίρια 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 7.751 ktoe, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης, ενώ η κατανάλωση του οικιακού τοµέα αντιστοιχεί στο 29% (ΥΠΕΚΑ 2014). Τα δεδομένα αυτά 

αποδεικνύουν αφενός την εξαιρετική σηµασία του κτιριακού τοµέα στο όλο ενεργειακό ισοζύγιο, ενώ 

παράλληλα αναδεικνύεται το τεράστιο δυναµικό (περιθώριο) µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων και βελτίωσης των ενεργειακών τους επιδόσεων.  

Στα έτη 2008-2010, ωστόσο, παρατηρήθηκε µια µείωση στην κατανάλωση ενέργειας, ειδικότερα στον 

βιομηχανικό, τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα, εξαιτίας του ότι αυτοί οι τομείς ήταν οι πρώτοι που 

υπέστησαν τις επιδράσεις της οικονομικής ύφεσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας, η οποία 

επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης των τιμών για καύσιμα θέρμανσης, ηλεκτρισμό κλπ. Η 

κατανάλωση ενέργειας των εµπορικών κτιρίων είναι επίσης εξαιρετικά υψηλή και σχετικές στατιστικές έχουν 

διαπιστώσει ότι η ενεργειακή κατανάλωση των γραφείων στη χώρα µας είναι συγκριτικά από τις μεγαλύτερες 

ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες [20]. 

Ειδικά για τα κτίρια κατοικιών έχει διενεργηθεί μία έρευνα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας (2011-

2012) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την οποία, κατά μέσο όρο, κάθε νοικοκυριό της χώρας 
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καταναλώνει 10.244 kWh θερμική ενέργεια και 3.750 kWh ηλεκτρική ενέργεια ετησίως για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών του. 

Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων η Ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε 4 

κλιματικές ζώνες (Α, Β, Γ και Δ – από τη θερμότερη στην ψυχρότερη) με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. 

Στον ακόλουθο χάρτη απεικονίζονται οι 4 κλιματικές ζώνες, όπως έχουν υιοθετηθεί μέσω του ΚΕΝΑΚ. Η 

Αττική ανήκει στην κλιματική ζώνη Β, με εξαίρεση τα Κύθηρα που ανήκουν στη ζώνη Α.  

 

Χάρτης 1-25 Οι τέσσερις κλιματικές ζώνες της ελληνική επικράτειας με βάση τον ΚΕΝΑΚ 

Αξιοποιώντας και πάλι τα στατιστικά στοιχεία των ΠΕΑ μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις διαφορετικές 

καταναλώσεις που προκύπτουν για κάθε χρήση κτιρίου σε κάθε κλιματική ζώνη. Συγκεκριμένα, στο 

διάγραμμα 1-10 αποτυπώνεται η μέση κατανάλωση ενέργειας ανά χρήση κτιρίου σε κάθε κλιματική ζώνη, 

καθώς επίσης και η μέση κατανάλωση ενέργειας του αντίστοιχου κτιρίου αναφοράς σε κάθε κλιματική ζώνη. 

Από το ακόλουθο διάγραμμα 1-10 διαπιστώνεται επίσης ότι για τις κατοικίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

η κατανάλωση της ενέργειας αυξάνεται στις πιο ψυχρές ζώνες (λόγω των αναγκών θέρμανσης), η 

κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία και τα καταστήματα δεν επηρεάζεται σημαντικά από την κλιματική ζώνη, 

ενώ στα νοσοκομεία και στα νοσηλευτικά ιδρύματα η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη στις πιο 

θερμές ζώνες (λόγω των αναγκών σε κλιματισμό). Από την περαιτέρω σύγκριση των καταναλώσεων των 
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κτιρίων σε σχέση με την αντίστοιχη των κτιρίων αναφοράς, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για το 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα. 

 

Διάγραμμα 1-10 Μέση κατανάλωση ανά χρήση κτιρίου και κλιματική ζώνη 

 

Διάγραμμα 1-11 Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας ανά κλιματική ζώνη 

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2014)  
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 1-11, αν αναβαθμιζόταν ριζικά το κτιριακό απόθεμα ώστε να ικανοποιεί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β), θα είχαμε ποσοστό εξοικονόμησης κατά μέσο 

όρο 66% στις μονοκατοικίες, 56% στις πολυκατοικίες, 38% στα γραφεία και στα καταστήματα, 48% στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και 37% στα νοσοκομεία και στα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Ανά περίπτωση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα κτίρια με βάση την τοποθεσία, δηλαδή αν ανήκουν σε 

αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, καθώς η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται άμεσα από το βαθμό 

αστικότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται ένα κτίριο. Ειδικά για τα νοικοκυριά, η ανάλυση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας κατά βαθμό αστικότητας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα νοικοκυριά των 

αστικών περιοχών παρουσιάζουν αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και, σε ένα βαθμό και, πετρελαίου 

θέρμανσης, συγκρινόμενα με αυτά των αγροτικών περιοχών, στα οποία παρατηρείται σημαντικά υψηλότερη 

χρήση καυσόξυλων.  
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1.2.4.2 Χρονική Περίοδος Κατασκευής κτιρίων 

Στον χάρτη 1-26 παρουσιάζεται η επικρατούσα περίοδος κατασκευής των κτιρίων για την Περιφέρεια Αττικής, 

όπως καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με 

χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 1-7 η πλειοψηφία των κτιρίων της Περ. Αττικής 

κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1946–1980 (~53%) ενώ ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων κατασκευάστηκε 

την περίοδο 1981-2000 (~35%) κυρίως στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής καθώς και στον 

Βόρειο Τομέα Αθηνών. Στις δύο αυτές περιόδους αθροιστικά κατασκευάστηκε η συντριπτική πλειοψηφία 

των κτιρίων της Αττικής (~88%). Κατά την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν δεδομένα (2001-2011) 

κατασκευάστηκε λιγότερο από το 10% των κτιρίων της Περ. Αττικής (~8%). Η πλειοψηφία των νέων κτιρίων 

εντοπίζεται στις περιφερειακές περιοχές της Αττικής και κυρίως στην Ανατολική (~4%). Τέλος, τα κτίρια 

κατασκευής πριν το 1945 καταλαμβάνουν μόλις το ~4% των κτιρίων και εντοπίζονται σε περιοχές όπως το 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε προσφυγικές περιοχές όπως η Ν. Φιλαδέλφεια, η Ν. Ιωνία, το Κερατσίνι 

και ο Πειραιάς. 
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Χάρτης 1-26 Περίοδος κατασκευής κτιρίων (επικρατούσα) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία)
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Διάγραμμα 1-12 Περίοδος κατασκευής κτιρίων για την Περιφέρεια Αττικής 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

 

Πίνακας 1-7 Περίοδος κατασκευής κτιρίων (επικρατούσα). Ποσοστό για κάθε Περιφ. Ενότητα και συνολικά για την 
Περιφέρεια Αττικής  

 
Ανατολι
κής 
Αττικής 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

Δυτικ
ής 
Αττική
ς 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

Νή
σ
ων 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

Πει
ραι
ώς 

Σύνολο (ανα 
περίοδο 
κατασκευης) 

Πριν το 1945 0.5% 0.3% 0.4% 0.1% 1.4% 0.
6% 

0.2% 0.7
% 

4.3% 

1946 - 1980  9.9% 5.7% 3.7% 8.0% 11.1% 3.
6% 

5.0% 6.2
% 

53.3% 

1981 - 2000 14.9% 5.0% 4.1% 3.1% 1.9% 1.
5% 

2.6% 1.5
% 

34.6% 

2001–2011 
(και υπο 
κατασκευή) 

4.0% 1.2% 1.4% 0.4% 0.2% 0.
2% 

0.3% 0.2
% 

7.9% 

Σύνολο (ανα 
Π.Ε.) 

29.3% 12.2% 9.6% 11.6% 14.6% 5.
9
% 

8.0% 8.7
% 

100.0% 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

 

  

4%

53%

35%

8%

Περίοδος κατασκευής έως και το 1945 Περίοδος κατασκευής 1946 - 1980

Περίοδος κατασκευής 1981 - 2000 Περίοδος κατασκευής 2001 - 2011
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1.2.4.3 Κύριο υλικό κατασκευής κτιρίων 

Στον χάρτη 1-27 παρουσιάζεται το επικρατές κύριο υλικό κατασκευής κτιρίων για την Περιφέρεια Αττικής, 

όπως καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με 

χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 1-8 η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων της 

Περ. Αττικής κατασκευάστηκε με κύριο υλικό το μπετόν (~90%) με το μόνο άλλο υλικό που εντοπίζεται σε 

ποσοστό μεγαλύτερου του 5% είναι τα «Τούβλα-Τσιμεντόλιθοι» (~7.5%). Οι κατασκευές αυτές κυρίως 

εντοπίζονται εκτός του Λεκανοπεδίου, σε περιοχές της ανατολικής και της δυτικής Αττικής. Όπως είναι 

προφανές η «συμβατική» μορφή κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα κυριαρχεί 

σε όλη την Περ. Αττικής, ωστόσο είναι ενδιαφέρον ότι η πλειοψηφία των κτιρίων με κύριο υλικό κατασκευής 

το «μέταλλο» ή τα «άλλα υλικά» εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική.  
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Χάρτης 1-27 Κύριο υλικό κατασκευής κτιρίων (επικρατές)  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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Πίνακας 1-8 Κύριο Υλικό Κατασκευής Κτιρίων (επικρατές), Ποσοστό για κάθε Περιφ. Ενότητα και συνολικά για την 
Περιφέρεια Αττικής  

Κύριο Υλικό 
Κατασκευής 
Κτιρίων 
(επικρατές) 

Π.Ε. 
Ανατολικής 
Αττικής 

Π.Ε. Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

Π.Ε. 
Δυτικής 
Αττικής 

Π.Ε. 
Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

Π.Ε. 
Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

Π.Ε. 
Νήσων 

Π.Ε. 
Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

Π.Ε. 
Πειραιώς 

Σύνολ
ο (ανα 
υλικό) 

Τούβλα - 
Τσιμεντόλιθο
ι 

3.5% 0.2% 1.5% 0.1% 0.2% 1.7% 0.1% 0.2% 7.5% 

Πέτρα 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.5% 0.0% 0.2% 1.6% 

Ξύλο 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 

Μπετόν 25.1% 11.9% 7.8% 11.4% 14.1% 3.7% 7.9% 8.2% 90.0% 

Μέταλλο 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Άλλα υλικά 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Σύνολο (ανα 
Π.Ε.) 

29.3% 12.2% 9.6% 11.6% 14.6% 5.9% 8.0% 8.7% 100.0
% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία 

 

 

Διάγραμμα 1-13 Κύριο Υλικό Κατασκευής Κτιρίων (επικρατές), Ποσοστό για την Περιφέρεια Αττικής  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

 

  

90.0%

7.5%

1.6% 0.4%
0.4%

0.2%

Μπετόν Τούβλα - Τσιμεντόλιθοι Πέτρα Μέταλλο Άλλα υλικά Ξύλο
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1.2.4.4 Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης  

 Στον χάρτη 1-28 παρουσιάζεται η επικρατούσα μορφή επικάλυψης κτιρίου και τα κύρια υλικά επικάλυψης 

της κεκλιμένης στέγης για την Περιφέρεια Αττικής, όπως καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 

από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως αυτό 

ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται στον χάρτη σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 1-9 σχεδόν 8 στα 10 οικοδομικά 

τετράγωνα της Περ. Αττικής καλύπτονται από κτίρια με «Ταράτσα (Δώμα)» (~78%). Χωρικά κυρίως 

εντοπίζονται στον αστικό θύλακα του Λεκανοπεδίου. Ακόμη, λιγότερο από το 20% του αριθμού των 

οικοδομικών τετραγώνων της Περ. Αττικής καλύπτονται από κτίρια με στέγη από κεραμίδια, κυρίως σε 

περιοχές της Ανατολικής Αττικής ενώ η πλειοψηφία των οικοδομικών τετραγώνων που καλύπτονται από 

«Φύλλα επικάλυψης» (χαλύβδινα – λαμαρίνες, αλουμινίου, πολυουρεθάνης, πολυεστερικά, πολυκαρβονικά, 

ελενίτ κ.ο.κ.)  εντοπίζονται στην Ανατολική και τη Δυτική Αττική.  
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Χάρτης 1-28 Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης (επικρατές) 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία)
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Πίνακας 1-9 Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης (επικρατές), 
Ποσοστό για κάθε Περιφ. Ενότητα και συνολικά για την Περιφέρεια Αττικής 

 
Π.Ε. 

Ανατολικ

ής 

Αττικής 

Π.Ε. 

Βορείο

υ 

Τομέα 

Αθηνώ

ν 

Π.Ε. 

Δυτικ

ής 

Αττική

ς 

Π.Ε. 

Δυτικο

ύ 

Τομέα 

Αθην

ών 

Π.Ε. 

Κεντρικ

ού 

Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Νήσω

ν 

Π.Ε. 

Νοτίο

υ 

Τομέα 

Αθην

ών 

Π.Ε. 

Πειραι

ώς 

Σύνολο 

(ανα 

υλικό/μορ

φή) 

 Άλλα 

υλικά 

0.32% 0.05% 0.13% 0.05% 0.04% 0.12% 0.01% 0.05% 0.75% 

 

Κεραμίδι

α 

12.12% 2.48% 1.63% 0.22% 0.48% 1.78% 0.18% 0.24% 19.12% 

 Με 

ταράτσα 

(δώμα) 

15.96% 9.66% 7.22% 11.25% 14.05% 3.61% 7.76% 8.31% 77.80% 

 Φύλλα 

επικάλυψ

ης 

0.93% 0.06% 0.59% 0.10% 0.08% 0.38% 0.06% 0.12% 2.32% 

Σύνολο 

(ανα Π.Ε.) 

29.32% 12.25% 9.57% 11.61% 14.65% 5.88% 8.01% 8.71% 100.00% 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

 

Διάγραμμα 1-14 Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης (επικρατές), 
Ποσοστό για την Περ. Αττικής 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

77.8%

19.1%

2.3% 0.7%

Με ταράτσα (δώμα) Κεραμίδια Φύλλα επικάλυψης Άλλα υλικά
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1.2.4.5 Μέσος αριθμός ορόφων 

Στον χάρτη 1-29 παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός ορόφων των κτιρίων ανά οικοδομικό τετράγωνο για την 

Περιφέρεια Αττικής, όπως καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική 

υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 1-10, η Περ. Αττικής δομείται με σχετικά χαμηλή 

δόμηση καθώς χαρακτηρίζεται από ένα μίγμα μονώροφων (~35%), διώροφων (~28%) και πολυώροφων (3-5 

ορόφους) κτιρίων (~25%). Τα οικοδομικά τετράγωνα για τα οποία ο μέσος αριθμός ορόφων ξεπερνάει τους 

5 αποτελούν μόλις το ~1% της περιφέρειας. Δόμηση περισσότερων ορόφων εντοπίζεται εντός του 

Λεκανοπεδίου, ενώ οι προαστιακές περιοχές εκτός της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθήνας-Πειραιά 

αποτελούνται από λιγότερους ορόφους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικοδομικών 

τετραγώνων μονώροφων κτισμάτων εντοπίζεται στην ανατολική και δευτερεύοντος στη Δυτική Αττική, ενώ 

η πλειοψηφία πολυώροφων κτισμάτων (Πάνω από 5 όροφοι) εντοπίζεται στον κεντρικό τομέα Αθηνών. 
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Χάρτης 1-29 Μέσος αριθμός ορόφων ανά οικοδομικό τετράγωνο 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία)
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Πίνακας 1-10 Μέσος αριθμός ορόφων ανά οικοδομικό τετράγωνο, Ποσοστό για κάθε περιφερειακή ενότητα και 
συνολικά για την Περ. Αττικής 

Μέσος 

Αριθμός 

Ορόφων 

ανα 

οικοδομικό 

τετράγωνο 

Π.Ε. 

Ανατολικ

ής 

Αττικής 

Π.Ε. 

Βορείο

υ 

Τομέα 

Αθηνώ

ν 

Π.Ε. 

Δυτική

ς 

Αττική

ς 

Π.Ε. 

Δυτικο

ύ 

Τομέα 

Αθηνώ

ν 

Π.Ε. 

Κεντρικο

ύ Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Νήσω

ν 

Π.Ε. 

Νοτίο

υ 

Τομέα 

Αθηνώ

ν 

Π.Ε. 

Πειραι

ώς 

Σύνολο 

(ανα 

μέσο 

επίπεδ

ο) 

Ισόγειο (με ή 

χωρίς 

υπόγεια) 

4.97% 0.42% 2.11% 0.37% 0.32% 1.85% 0.25% 0.39% 10.66% 

1 όροφος 17.59% 2.24% 6.22% 2.26% 0.81% 3.55% 0.54% 1.32% 34.53% 

2 όροφοι 5.40% 5.18% 1.12% 6.77% 3.20% 0.45% 2.44% 3.55% 28.12% 

3-5 όροφοι 1.36% 4.38% 0.12% 2.19% 9.46% 0.02% 4.58% 3.28% 25.40% 

Πάνω απο 5 

όροφοι 

0.00% 0.03% 0.00% 0.02% 0.86% 0.00% 0.20% 0.17% 1.28% 

Σύνολο (ανα 

ΠΕ) 

29.32% 12.25% 9.57% 11.61

% 

14.65% 5.88% 8.01% 8.71% 100.00

% 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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Διάγραμμα 1-15 Μέσος αριθμός ορόφων ανά οικοδομικό τετράγωνο, Ποσοστό για την Περιφέρεια Αττικής 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 

1.2.4.6 Χρήση κτιρίων 

Στον χάρτη 1-30 παρουσιάζεται η επικρατούσα χρήση κτιρίων για την Περιφέρεια Αττικής, όπως 

καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) με χωρική 

μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως φαίνεται στον χάρτη σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 1-11, η συντριπτική πλειοψηφία των 

οικοδομικών τετραγώνων της Περ. Αττικής είναι οικιστικά (~50% με αποκλειστική χρήση κατοικία, και ~ 40% 

μικτή χρήση κατοικίας). Οι πυρήνες γύρω της Αθήνας και του Πειραιά με τις όμορες περιοχές τους 

χαρακτηρίζονται από μικτή κατοικία, ενώ οι περιοχές των προαστίων χαρακτηρίζονται από κτίρια αμιγούς 

κατοικίας. Θύλακες «Καταστημάτων-Γραφείων» εντοπίζονται στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και του 

Πειραιά αλλά και ως παρόδιες χρήσεις εκατέρωθεν σημαντικών οδικών αξόνων (π.χ. Λεωφ. Συγγρού, Λεωφ. 

Κηφισσίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης, Λεωφ. Αθηνών). Ακόμη, θύλακες «Εργοστασίων-Εργαστηρίων» 

εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Ασπρόπυργου αλλά και στην περιοχή του Ελαιώνα και του Βοτανικού. 

11%

35%

28%

25%

1%

Ισόγειο  (με ή χωρίς υπόγεια) 1 όροφος 2 όροφοι 3-5 όροφοι Πάνω απο 5 όροφοι
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Χάρτης 1-30 Χρήση κτιρίων (επικρατούσα), Ποσοστό για κάθε Περιφ. Ενότητα και συνολικά για την Περιφέρεια Αττικής 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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Πίνακας 1-11 Χρήση κτιρίων (επικρατούσα), Ποσοστό για κάθε Περιφ. Ενότητα και συνολικά για την Περιφέρεια 
Αττικής 

 

 

Διάγραμμα 1-16 Χρήση κτιρίων (επικρατούσα), Ποσοστό για την Περιφέρεια Αττικής 

  

50.8
39.9

4.7
1.4

1.0 1.0 0.7 0.2 0.1 0.1

Κατοικία Κατοικία_Μικτή

Καταστήματα - Γραφεία Άλλες χρήσεις

Εργοστάσια - Εργαστήρια Σχολικά κτίρια

Εκκλησίες - Μοναστήρια Ξενοδοχεία

Νοσοκομεία, Κλινικές κλπ. Σταθμοί Αυτοκινήτων (πάρκινγ)

Χρήση κτιρίων 

(επικρατούσα) 

Π.Ε. 

Ανατολικής 

Αττικής 

Π.Ε. 

Βορείου 

Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Δυτικής 

Αττικής 

Π.Ε. 

Δυτικού 

Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Κεντρικού 

Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Νήσων 

Π.Ε. 

Νοτίου 

Τομέα 

Αθηνών 

Π.Ε. 

Πειραιώς 

Σύνολο 

(ανα 

χρήση) 

Κατοικία 22.55% 6.15% 5.90% 3.48% 3.05% 4.92% 2.15% 2.60% 50.80% 

Κατοικία_Μικτή 4.97% 5.00% 2.57% 7.11% 9.41% 0.72% 5.10% 4.99% 39.85% 

Καταστήματα - 

Γραφεία 

0.75% 0.65% 0.34% 0.48% 1.35% 0.14% 0.42% 0.60% 4.73% 

Άλλες χρήσεις 0.39% 0.12% 0.35% 0.12% 0.22% 0.03% 0.07% 0.14% 1.43% 

Εργοστάσια - 

Εργαστήρια 

0.24% 0.08% 0.24% 0.13% 0.08% 0.01% 0.08% 0.17% 1.03% 

Σχολικά κτίρια 0.17% 0.14% 0.09% 0.19% 0.19% 0.01% 0.11% 0.10% 1.00% 

Εκκλησίες - 

Μοναστήρια 

0.18% 0.08% 0.07% 0.07% 0.18% 0.04% 0.05% 0.08% 0.74% 

Ξενοδοχεία 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.17% 

Νοσοκομεία, 

Κλινικές κλπ. 

0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.12% 

Σταθμοί 

Αυτοκινήτων 

(πάρκινγ) 

0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.12% 

Σύνολο (ανα ΠΕ) 29.32% 12.25% 9.57% 11.61% 14.65% 5.88% 8.01% 8.71% 100% 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011), Ίδια Επεξεργασία) 
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1.2.5 Πολιτιστική Κληρονομιά 

1.2.5.1 Εισαγωγικά 

Η παρούσα προσέγγιση έχει υιοθετήσει εξ ορισμού, μέσω της αντιμετώπισης του τομέα ως κοινού με το 

δομημένο περιβάλλον, μια οπτική που αναφέρεται κυρίως στα μνημεία ως ανθρώπινες κατασκευές. Θα 

θέλαμε, ωστόσο εκ προοιμίου να υπογραμμίσουμε ότι ο Πολιτισμός αποτελεί ταυτοχρόνως στρατηγικό 

άξονα άσκησης πολιτικών για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην οικονομική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Με αυτή τη λογική, αποτελεί έννοια που διαπλέκεται 

και διαπερνά ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων και εμπεριέχει συγχρόνως: 

• Τα στρώματα της ιστορίας, το υλικό και άυλο αποτύπωμά τους, καθώς και τον τρόπο που αυτά 

ενσωματώνονται στο σύγχρονο αστικό γίγνεσθαι. 

• Το σύνολο των ιδεών και πρακτικών όλων των επιμέρους συλλογικοτήτων και ομάδων της 

κοινωνίας και τις ιδιαίτερες κουλτούρες τους, καθώς και το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

• Την καλλιτεχνική και πνευματική παραγωγή των σύγχρονων δημιουργών. 

• Τις δραστηριότητες της πολιτιστικής οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει την οικονομική διάσταση 

όλων των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στη σύγχρονη καλλιτεχνική 

δημιουργία, νέες τάσεις και μέσα παραγωγής, νέες μορφές αστικού τουρισμού και ψυχαγωγίας. 

Υπάρχουν, ως εκ τούτου, πλευρές των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που συνδέονται με τις ως άνω 

αναφερθείσες διαστάσεις του πολιτισμού οι οποίες αποτελούν διατομεακά ζητήματα (π.χ. επισκεψιμότητα 

– τουρισμός κ.α.). Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Αττικής, που αναφέρονται τόσο στα μνημεία των 

διαδοχικών φάσεων της ιστορίας της όσο και στην καλλιτεχνική / πνευματική παραγωγή των σύγχρονων 

δημιουργών, είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι τόσο από την άποψη της σημασίας τους όσο και από την άποψη του 

αριθμού και της ποικιλίας τους. Οι πολιτιστικοί αυτοί πόροι κατανέμονται σε όλη την Περιφέρεια, είναι 

μοναδικής αξίας σε παγκόσμιο και εθνικό πλαίσιο και καλύπτουν ευρύτατο ιστορικό και καλλιτεχνικό φάσμα: 

από τους αρχαίους ναούς του Ιουνίου και της Αφαίας, στα ιερά της Ελευσίνας, της Ραμνούντος και του 

Αμφιαράειου, μέχρι τους βυζαντινούς ναούς και τα νεότερα μνημεία, νεοκλασικά, μεσοπολεμικά κ.α. 

Τα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και οι γύρω προς αυτά περιοχές συγκεντρώνουν ποικίλα 

αγαθά εθνικής και διεθνούς σημασίας και ακτινοβολίας (μνημεία, αρχαιολογικές τοποθεσίες, ιστορικές 

τοποθεσίες, μουσεία, γκαλερί, βιβλιοθήκες, ιστορικές συνοικίες, θέατρα, κινηματογράφοι κ.λπ.). Αυτή η 

σπουδαία κληρονομιά έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό καταγραφεί και αναδειχθεί, ωστόσο διαπιστώνονται 

ελλείψεις και καθυστερήσεις στην ανάδειξη μνημείων, τοποθεσιών, στις αναπλάσεις ιστορικών συνοικιών, 

ενώ τα μουσεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάδειξης.  

1.2.5.2 Αθήνα 

Την κυρίαρχη θέση στην αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων κρατούν οι αρχαιολογικοί χώροι στο κέντρο της 

Αθήνας. Σημείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο αποτελεί ο βράχος της Ακρόπολης, που συνιστά ένα 

μοναδικού ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου σύνολο από τόπους και μνημεία λατρείας, κατοικίες και 

δημόσια έργα, ως κατάλοιπων της μακραίωνης και συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στη περιοχή. 
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Σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο της Ακρόπολης και σε ένα τόξο που ξεκινά από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο στα 

Ανατολικά και καταλήγει στο Νεκροταφείο του Κεραμικού στα δυτικά, βρίσκονται μερικά ακόμα από τα πιο 

σημαντικά μνημεία της Αρχαίας Πόλης όπως: 

• ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς με τα κύρια μνημεία της, τη Στοά του Αττάλου και λοιπές στοές, το Ναό του 

Ηφαίστου, το Βουλευτήριο, το Θόλο κ.α 

• ο Αρειος Πάγος 

• ο λόγος του Φιλοπάππου 

• η Πνύκα 

• ο Κεραμεικός με το Δίπυλο και την Ιερά Πύλη, τμήμα των αρχαίων τοίχων και το Αρχαίο Νεκροταφείο 

• το Ολυμπείο και η Πύλη του Αδριανού που σηματοδοτεί την Νέα Αθήνα. 

• η Ρωμαϊκή Αγορά 

• η βιβλιοθήκη του Αδριανού. 

• το Ωρολόγιο του Κυρίστου 

• το μνημείο του Λυσιστράτους. 

• τα οικοδομήματα της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης, το Θέατρο Διονύσου, το χορηγικό μνημείο 

Θρασύλλου, τη Στοά του Ευμενούς, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού κ.α. 

• Στα σημαντικά μνημεία της Αθήνας πρέπει να συμπεριληφθούν η Ακαδημία Πλάτωνος, το Δημόσιο Σήμα, 

το Λύκειο του Αριστοτέλους καθώς και μεγάλος αριθμός μνημείων και ευρημάτων που έχουν 

αποκαλυφθεί στις εργασίες κατασκευής του Μετρό Αθηνών. 

 

Χάρτης 1-31 Αρχαιολογικοί Χώροι Αθήνών 

(Πηγή: ΣΜΠΕ ΠΕΠ Αττικής 2015)  
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Σημαντικές πολιτιστικές διαδρομές / συνδέσεις 

• Σημαντική πολιτιστική διαδρομή της Αθήνας είναι ο Μεγάλος Αρχαιολογικός Περίπατος και οι άξονες 

πάνω στους οποίους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού της Πρωτεύουσας: Μέγαρο 

Μουσικής – Εθνική Πινακοθήκη – Βυζαντινό Μουσείο – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Μουσείο 

Μπενάκη – Ίδρυμα Θεοχαράκη – Νομισματικό Μουσείο – Τριλογία – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

μέσω Βασιλ. Σοφίας – Πανεπιστημίου – Πατησίων και Εθνική Πινακοθήκη – Ωδείο Αθηνών – 

Καλλιμάρμαρο – Ολυμπιείο – Ζάππειο μέσω Βασιλ. Κωνσταντίνου – Βασιλ. Ολγας 

• Σύνδεση Νέου Μουσείου Ακροπόλεως με Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέσω της Πανεπιστημίου 

• Σύνδεση Κεραμεικού με Ακαδημία Πλάτωνος και Λόφο Ιππείου Κολωνού, μέσω του ζεύγους 

Σαλαμίνος / Πλαταιών 

• Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου Αθήνας / Κεραμεικού με αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, μέσω της Ιεράς 

Οδού 

• Σύνδεση Ολυμπιείου – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φιξ – Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών – Νέας 

Λυρικής Σκηνής – Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης μέσω λεωφόρου Συγγρού και επέκταση στο Φαληρικό 

Ορμο. Η σύνδεση αυτή αρθρώνεται με τον πολιτιστικό άξονα της Πειραιώς, τους αρχαιολογικούς 

χώρους του Πειραιά και την ζώνη Ελληνικού – Βουλιαγμένης, μέσω της πράσινης ακτής κατά μήκος 

της Ποσειδώνος 

• Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου και κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Πειραιά, όπως το Κονώνειο, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, η Ζέα και οι Αστικές Πύλες, με την Ηετιώνεια Ακτή, μέσω ιστορικού 

σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου 

• Δυνητικό δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών των περιοχών Τουρκοβουνίων, Αρδηττού, Λυκαβηττού, 

Πεδίου του Αρεως 

Η βασική πολιτιστική υποδομή της Αθήνας συμπληρώνεται με νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις διεθνούς 

εμβέλειας όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή - Εθνική Βιβλιοθήκη και Διεθνές Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο στο 

Φαληρικό Όρμο, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο παλιό εργοστάσιο Φιξ στη Συγγρού, Μουσείο της Πόλεως 

των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος, επέκταση της Εθνικής Γλυπτοθήκης, εκθεσιακοί χώροι Λαογραφικών 

Συλλογών, Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων στο παλιό αμαξοστάσιο – εργοστάσιο της Λεύκας Πειραιά, 

Μουσειακό Σύμπλεγμα Αεροπορίας και Αρχαιολογικές Συλλογές Σαρωνικού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο 

Ελληνικού.  

Οι πολιτιστικοί πόροι και το δυναμικό που συγκροτούν τη διεθνώς αναγνωρίσιμη ιστορική και πολιτιστική 

ταυτότητα της Αθήνας / Αττικής, συνδέονται κατ’ αρχήν με το ιστορικό βάθος, την ακτινοβολία των μνημείων, 

την ευδιάκριτη ιστορική τοπογραφία, αλλά και τις πολεοδομικές χαράξεις και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 

της πόλης του 19ου αιώνα, όπως αυτές έχουν συναρτηθεί με τον αρχαίο και μεσαιωνικό ιστό. Επίσης, 

αναγνωρίζεται και προωθείται ως αναπόσπαστη συνιστώσα του πολιτιστικού δυναμικού της Αθήνας / 

Αττικής:  
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• Το πλέγμα των δημοσίων εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, που επικεντρώνονται σε 

θέματα γραμμάτων και τεχνών, καθώς και τα μουσεία, εκθεσιακοί χώροι και λοιποί δημόσιοι 

πολιτιστικοί οργανισμοί. 

• Ένα σημαντικό πλέγμα χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλειας, που έχουν ήδη 

εγκατασταθεί και αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα, κυρίως στις περιοχές του συζυγούς 

κέντρου Αθήνας – Πειραιά, στους άξονες Πειραιώς, Συγγρού και στο Θαλάσσιο μέτωπο.  

• Ένα ευρύ και συνεχώς αναπτυσσόμενο πλέγμα πολιτιστικών χώρων μικρότερης εμβέλειας, που 

συγκροτούνται στις περιοχές του συζυγούς μητροπολιτικού κέντρου Αθήνας – Πειραιά και, 

ειδικότερα, στις δυτικές περιοχές του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. 

Στο σύνθετο αυτό πλέγμα πολιτιστικών χώρων σύγχρονης δημιουργίας, δραστηριοποιείται ήδη σημαντικό 

δυναμικό καλλιτεχνών. Αναπόσπαστη συνιστώσα του στρατηγικού άξονα προτεραιότητας για την ανάδειξη 

της Αθήνας / Αττικής ως Μεσογειακής Πρωτεύουσας, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω 

διεύρυνση του δυναμικού αυτού, καθώς και για την προσέλκυση και ανάδειξη δημιουργών από την ελληνική 

διασπορά και το διεθνή χώρο. Το δυναμικό αυτό έχει πολλαπλές εκφράσεις, που περιλαμβάνουν και την 

ανάδειξη της διαχρονικότητας και των οικουμενικών διαστάσεων του ελληνικού πολιτισμού. Παράλληλα, ο 

στόχος αυτός συμβάλει στην ενεργοποίηση νέων δημιουργικών επιχειρήσεων και νέων μορφών τουρισμού 

και ψυχαγωγίας και, γενικότερα, στην ανάπτυξη της πολιτιστικής οικονομίας. Επίσης, δημιουργείται ένα 

σημαντικό πλέγμα πολιτιστικών χώρων, με επαναχρήσεις χώρων ή και αυτοτελώς στις παρυφές του 

Λεκανοπεδίου ή στις υπόλοιπες Χωρικές Ενότητες της Αττικής, με πρωτοβουλία δημόσιων οργανισμών, 

δήμων και φορέων. 

1.2.5.3 Πολιτιστικοί πόροι της Αττικής (πλην κέντρου Αθηνών) 

Στην ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Αττικής αναφέρονται οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας (πλην κέντρου Αθηνών) 

Αρχαιολογικοί Χώροι Περιφέρειας Αττικής (πλην κέντρου Αθηνών) 

Μουσεία 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνος 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνος 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας (Κολώνας) 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ωρωπού 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αφαίας Αίγινας 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 

• Συλλογή Εργων Βυζαντινής και 

• Μεταβυζαντινής Τέχνης Κυθήρων (Λιβάδι) 

• Μουσείο Σπετσών 
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• Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

• Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου 

• Μουσείο Γουναρόπουλου δήμου Ζωγράφου 

• Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη 

• Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών 

• Μουσείο Βορρέ 

• Πινακοθήκη Δημήτρη Πιερίδη 

• Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά 

• Μουσείο Ζυγομαλά 

• Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ 

• Μουσείο Π. Κουντουριώτη στην 'Υδρα 

 

Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία 

• Ιερό Ποσειδώνος (Πόρου) 

• Βραυρών 

• Κολώνα (Αίγινας) 

• Τροιζήνα 

• Θορικός 

• Αφαία (Αίγινα) 

• Σούνιο - Ιερό Ποσειδώνος και 

• Αθηνάς 

• Αμφιάρειο (Ωρωπού) 

• Τύμβος Μαραθώνος 

• Ραμνούς 

• Ελευσίνα 

• Αιγόσθενα 

• Κρήνη Θεαγένους (Μέγαρα) 

• Αρχαιολογικός Χώρος Κυθήρων 

• Σπήλαιο Παιανίας 

• Θολωτός Τάφος Αχαρνών 

• Μονή Καισαριανής 

• Ομορφοκκλησιά 

• Μονή Δαφνίου 

• Μονή Αστερίου 

 

Νεώτερα Μνημεία 

• Συγκρότημα κτιρίων του πρώτου Πολεμικού Ναυστάθμου της Ελλάδος (Κ.Ε.Πόρος) 

• Μεταλλευτικό συγκρότημα Καμάριζας Λαυρίου 

• Αρχοντικό Σωτηρίου Ανάργυρου (Ντάπια Σπετσών) 

• Παραδοσιακός Οικισμός Υδρας 

• Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
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Χάρτης 1-32 Αρχαιολογικοί Χώροι Περιφέρειας Αττικής  

(Πηγή: ΣΜΠΕ ΠΕΠ Αττικής 2015) 

Στο νέο ΡΣΑ (Ν 4277/2014) και στα πραρτήματά του (άρθρα 15 και 22, παραρτήματα V και ΧΙ) γίνεται εκτενής 

αναφορά σε πολεδομικά και ιστορικά σημαντικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν χώρους που χρήζουν 

προστασίας για τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά αλλά και πολιτισμικά φορτία που φέρουν και οφείλουν να 

διαφυλάσσονται. Ως ιστορικά κέντρα χαρακτηρίζονται στο ΡΣΑ (άρθρο 15 και Παράρτημα V) τα εξής: 

• Αθήνας 

• Πειραιά 

• Λαυρίου 

• Ελευσίνας 

• Κηφισιάς 

• Αίγινας 

• Μεγάρων  
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Ως σύνολα με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά αναφέρονται επίσης οι παραδοσιακοί οικισμοί: 

• Παιανίας 

• Βιλίων 

• Βαρνάβα 

• Κουβαρά 

• Καλυβίων Ολύμπου 

• Μαραθώνα (τμήμα) 

• Κερατέα (τμήμα) 

• Μαρκόπουλο (τμήμα) 

• Πικέρμι (τμήμα) 

• Άνω Σούλι (τμήμα) 

• Γραμματικό (τμήμα) 

• Αυλώνας (τμήμα) 

• Μαρκόπουλο Ωρωπού (τμήμα) 

• Καπανδρίτι (τμήμα) 

• Καλύβια Θορικού (τμήμα) 

Ως προσφυγικοί συνοικισμοί με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

• Νέα Φιλαδέλφεια 

• Νίκαια 

• Νέα Ιωνία 

• Καισαριανή 

• Βύρωνας 

• Δραπετσώνα 

• Βιομηχανικοί συνοικισμοί που περιβάλλουν το ιστορικό κέντρο του Λαυρίου 

• Καμάριζα 

Αξιόλογα κτιριακά σύνολα με ενδιαφέρονται αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ιστορικό ενδιαφέρον 

αναφέροντα επίσης στο ΡΣΑ ως εκείνα που εντοπίζονται στα παλαιά χωριά του Λεκανοπεδίου όπως το 

Μαρούσι, το Χαλάνδρι και το Πολύδροσο, οι παλαιότεροι και νεότεροι συνοικισμοί Ψυχικού, Φιλοθέης, 

Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης. Επίσης αναφέρονται οι ιστορικές συνοικίες της 

πρωτεύουσας όπως Φιλοπάππου, Κουκάκι, Μετς, Νεάπολη, Γκύζη, Πατησίων, Αχαρνών, Αγ. Παύλος, 

Βοτανικός, Πετράλωνα, Γκαζοχώρι, ως δείγματα της αρχιτεκτονικής διαφόρων εποχών και της ιστορίας.  

Η νησιωτική Αττική χαρακτηρίζεται επίσης από μια μεγάλη ποικιλία πολιτισμικού πλούτου όλων των 

ιστορικών περιόδων (προϊστορία μέχρι σήμερα), από αρχαιολογικές τοποθεσίες μέχρι παραδοσιακούς 

οικισμούς και μικρούς πόλους σύγχρονης δημιουργίας. Ως αξιόλογοι οικισμοί και σύνολα με ιδιαίτερα 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στα νησιά: 

• Σαλαμίνα 

• Πόρος 

• Μέθανα 

• Τροιζηνία 

• Σπέτσες 

• Ύδρα 

• Όλοι οι οικισμοί των Κυθήρων 
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1.2.5.4 Αττικό Τοπίο 

Επιπλέον, η ιδιαίτερη ταυτότητα του Αττικού Τοπίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη μακρόχρονη 

αλληλεπίδραση των φυσικών διεργασιών και της ανθρώπινης δραστηριότητας, το καθιστά ιδιαίτερα 

σημαντικό πόρο περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα για το σύνολο της Αττικής. Το Αττικό Τοπίο έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις και συνεχίζει 

να απειλείται καίρια με υποβάθμιση ή και καταστροφή από άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, 

αποτέλεσμα υπερβολικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αδυναμίας σχεδιασμού και ελέγχου των 

χρήσεων γης και της συνεχιζόμενης εξάπλωσης των οικιστικών, παραγωγικών κ.ά. χρήσεων στον εξωαστικό 

χώρο. 

To ΡΣΑ στο άρθρο 22 και το παράρτημα ΧΙ αναγνωρίζει ενδεικτικά τοπία προτεραιότητας εκτός των ήδη 

θεσμοθετημένων και προστατευόμενων τοπίων, ως εξής:  

• Σούνιο – Λαύριο – Μακρόνησος  

• Μέθανα – Πόρος – Τροιζηνία  

• Αίγινα – Αγκίστρι 

• Υδρα – Σπέτσες – Δοκός  

• Κύθηρα – Αντικύθηρα  

• Σχοινιάς – Μαραθώνας  

• Ελευσίνα – Ασπρόπυργος– Λίμνη Κουμουνδούρου – Μονή Δαφνίου  

• Ακρόπολη – Φιλοπάππου 

• Πειραϊκή Χερσόνησος  

 

Ως τοπία προς ένταξη στο Εθνικό σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών αναγνωρίζονται επίσης (αρ. 22 

παράρτημα ΧΙ του ΡΣΑ): 

Περιφερειακά Πάρκα 

• Αλεποχώρι – Ψάθα – Πόρτο Γερμενό  

• Δάσος Αγίου Νικολάου Λεμόνια στα Κανάκια Σαλαμίνας 

Προστατευόμενα τοπία 

• Σπήλαια και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Λαυρεωτικής  

• Κτήμα Τατοΐου 

• Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Αγ. Ιωάννης Θεολόγος 

• Κακιά Σκάλα Μεγαρίδας  

• Αμφιαράειο Ωρωπού  

• Βραυρώνα  

Μνημεία και τοπία υδατικού ενδιαφέροντος 

• Αδριάνειο Υδραγωγείο 

• Δεξαμενή Κολωνακίου 

• Κεφαλάρι Κηφισιάς ως μία από τις πηγές του Κηφισού 

• Πηγή Πεισιστράτου στον Εθνικό Κήπο 

• Τεχνητός μικρο-υγρότοπος Νερών Εθνικού Κήπου 

• Ιλισός – υπώρειες Υμηττού – Γουδή, 

• Ιλισός – Στύλοι Ολυμπίου Διός  

• Έλος αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας  
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• Μακαρία πηγή Σχοινιά 

• Χείμαρρος Χαράδρα στο Αμφιαράειο Ωρωπού 

• Πηγές αρχαίου ποταμού Ερασίνου 

• Πηγή πλησίου του «σπηλαίου του Διονύσου» 

• Αρχαία γέφυρα Ελευσίνιου Κηφισού 

• Σαρανταπόταμος 

• Πηγή «Καλοπούλα» Υμηττού 

• Πηγή Γέρακα 

 

Στον αστικό και περιαστικό χώρο επισημαίνονται ενδεικτικά τα τοπία :  

• Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Αγ. Ιωάννης Θεολόγος  

• Κτήμα Τατοϊου  

• Λίμνη Βουλιαγμένης  

• Ιλισός – Ηριδανός  

• Ακρόπολη – Φιλοπάππου  

• Πειραϊκή Χερσόνησος  

• Αγ. Διονύσιος – Ηετιώνεια Ακτή 

 

Χάρτης 1-33 Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο 

(Πηγή: νέο ΡΣΑ - Ν 4277/2014) 
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1.3 Αρμόδιες Αρχές και Πολιτικές 

1.3.1 Δομημένο περιβάλλον  

Η κατεξοχήν αρμόδια αρχή που εποπτεύει τις πολιτικές δομημένου περιβάλλοντος είναι το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το βασικό θεσμικό πλαίσιο ο νόμος 4495/2017. Ρόλο κομβικής σημασίας 

για την υλοποίηση των κατασκευών του δομημένου περιβάλλοντος κατέχουν οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 

που εκδίδουν τις οικοδομικές άδειες, καθώς και οι υπηρεσίες που δίνουν σχετικές εγκρίσεις για την 

υλοποίηση έργων, όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Αρχαιολογίες κ.λπ. Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής: 

• Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»  

→ ΤΜΗΜΑ Α΄-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

→ ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ  

 

Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται 

Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού Παρατηρητήριο», που είναι 

αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του 

δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας, Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου 

Δόμησης Περιφερειακά Παρατηρητήρια», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με κατά τόπον 

αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφέρειας.  

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται επταμελές «Συμβούλιο Παρακολούθησης του Δομημένου 

Περιβάλλοντος», για τη μελέτη και αξιοποίηση δεδομένων και στοιχείων που αφορούν στο Δομημένο 

Περιβάλλον και την υποβολή προτάσεων προς το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

Η Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού Παρατηρητήριο» μεριμνά για 

τη συγκρότηση και λειτουργία των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών σε ζητήματα 

πολεοδομικού ενδιαφέροντος:  

• του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.),  

• του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)  

• της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)  

• των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)  

• των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) 

Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια 

Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών 

μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, 

Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστάται Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    106 

Συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί 

ύστερα από αίτημα πολίτη επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας των εμποδιζομένων ατόμων και επί 

θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού 

Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού 

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές 

διατάξεις. 

• Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε κεντρικό επίπεδο συγκροτείται από τους ακόλουθους φορείς: 

α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), β) τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 27, 

γ) το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και 

των ΟΤΑ (Περιφερειών και δήμων), 

δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αλιευτικών 

πόρων στον θαλάσσιο χώρο και προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της 

χώρας, ε) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ασκεί την ψηφιακή πολιτική και προωθεί την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ασκεί τις αρμοδιότητές του κυρίως στον θαλάσσιο 

χώρο, τους λιμένες, τη χερσαία ζώνη αυτών και σε παράκτιους χώρους, 

ζ) το Υπουργείο Τουρισμού που ασκεί την τουριστική πολιτική και υποστηρίζει την ήπια τουριστική 

δραστηριότητα σε προστατευόμενες περιοχές, 

η) άλλα Υπουργεία συμμετέχουν στο Σύστημα Διακυβέρνησης με βάση τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους. 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με τον ν. 2742/1999 (Α’ 207), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ»), ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου με έδρα την Αθήνα. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μεταφράζεται στην Αγγλική 

ως «Natural Environment and Climate Change Agency». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των 

οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την 

εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των 

προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση 

δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται από τους ακόλουθους φορείς: 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    107 

α) τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (καλούμενες εφεξής ΜΔΠΠ) του άρθρου 34, 

β) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

γ) τις Περιφέρειες και 

δ) τους δήμους. 

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος πρότεινε διατάξεις (βασικοί νόμοι: 

ν.4495, ν.4513, ν.4546, ν.4602) για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για το δομημένο 

περιβάλλον με βασική κατεύθυνση την σύνθεση καινοτόμου και συνολικού συστήματος κανόνων και αρχών, 

σε ρήξη με τις παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση του 

οικιστικού-αστικού περιβάλλοντος και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 

• Νόμος 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί 

θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις» 

• Νόμος 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

Επιπλέον πρέπει να μνημονευθούν ορισμένοι σημαντικοί φορείς και θεσμικά όργανα που σχετίζονται έμμεσα 

ή άμεσα με τον κτιριακού τομέα, η συμβολή των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της 

στρατηγικής προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Τέτοιοι είναι οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ 

• ΕΤΑΔ ΑΕ 

• ΚΤΥΠ ΑΕ 

• Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματογράφηση Χαρτών Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) 

• Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

• Ερευνητικά Ιδρύματα (πχ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κλπ) 

• Ενώσεις Ιδιοκτητών Ακινήτων (πχ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) 

• Ενώσεις Κατασκευαστών (πχ Ομοσπονδία Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων)  

• Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και Ινστιτούτα (πχ Greenpeace, wwf, ΙΝΖΕΒ, Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων, κλπ) 

•  Ένωση Τραπεζών  
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1.3.2 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Αρμόδιος φορέας για την πολιτιστική κληρονομιά είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο 

εποπτεύει και μια σειρά από άλλους φορείς: 

Σύγχρονος Πολιτισμός 

• Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου 

• Ανώτερη Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

• Εθνική Λυρική Σκηνή 

• Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 

• Εθνικό Θέατρο 

• Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

• Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ ΚΟΑ) 

• Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

• Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ΑΕ 

• Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. 

• Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 

• Κέντρο Σύγχρονής Τέχνης (Αυτοτελές Τμήμα του Ε.Μ.Σ.Τ.) 

• Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

• Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής 

• Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) 

• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

• Μουσείο Ζυγομαλά 

• Μουσείο-Βιβλιοθήκη Ελευθεριάδη - Teriade 

• Μουσικός & Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος 

• Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

• Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

• Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής 

• Ορχήστρα Χρωμάτων 

• Ταινιοθήκη της Ελλάδας 

• Ωδείο Αθηνών 

• Θέατρα 

• Κινηματογράφοι 

Εποπτευόμενοι Φορείς από το ΥΠΠΟ – Πολιτιστική Κληρονομιά 

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 

• Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 

• Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης 

• Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) 

• Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Λ.) 

• Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης 

• Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
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Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αφορά σε ευρύ νομοθετικό πλέγμα που περιλαμβάνει Νόμους, Προεδρικά 

Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ο.κ. Στην ιστοσελίδα του 

υπουργείου διατίθεται μια ενημερωμένη βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  

• Νόμοι https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/laws.aspx 

• Προεδρικά Διατάγματα https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/decrees_select.aspx 

• Υπουργικές Αποφάσεις https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/decisions_select.aspx 

• Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/europeanlaws_select.aspx 

• Κωδικοποίηση βασικής αρχαιολογικής νομοθεσίας 

https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/archeology_laws.aspx 

• UNESCO: Αναζήτηση νόμων για την πολιτιστική κληρονομιά 

https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/unesco.aspx 

Στη συνέχεια παρατίθεναι οι νόμοι που αφορούν στην Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Σύγχρονο Πολιτισμό, 

ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπομπή στους ως άνω διαδικτυακούς συνδέσμους. 

Νόμοι – Πολιτιστική Κληρονομιά 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την 

παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών (ΦΕΚ 297/Α/ 29 Δεκεμβρίου 1980) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 

θέματα» (ΦΕΚ 25/Α/ 4 Μαρτίου 1993) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ 28 Ιουνίου 2002) Σχετικά με Εθνικό Συμβούλιο Μουσείων  

• Νόμος υπ' αριθμ. 3057 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/ 10 Οκτωβρίου 2002 άρθρο 80) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως 

εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά» (ΦΕΚ 144/Α/ 23 Ιουνίου 2005) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ 16/Α/ 26 Ιανουαρίου 2007) 

Νόμοι – Σύγχρονος Πολιτισμός 

• Nόμος υπ΄αριθμ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 112/Α΄/13 Ιουλίου 2010) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1079 «Οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου 

Αλεξάνδρου Σούτζου» (ΦΕΚ 239/ 14 Οκτωβρίου 1980) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την 

παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών (ΦΕΚ 297/Α/29 Δεκεμβρίου 1980) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1158 «Περί Οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής 

Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος 

Ηθοποιού» (ΦΕΚ 127/ 13 Μαΐου 1981) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1218 «Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» (ΦΕΚ 289/ 2 Οκτωβρίου 

1981) 

https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/laws.aspx
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/decrees_select.aspx
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/decisions_select.aspx
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/europeanlaws_select.aspx
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/archeology_laws.aspx
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/unesco.aspx
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_29458.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_29458.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1939.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1939.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1950.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1950.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1947.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_1947.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_29018.pdf
https://www.culture.gov.gr/DocLib/g_29018.pdf
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• Νόμος υπ' αριθμ. 1348 «Διάλυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία " Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 47/ 14 Απριλίου 1983) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1597 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της 

ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/ 21 Μαΐου 1986) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 1866 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την 

ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ 222/ 6 Οκτωβρίου 1989) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 

θέματα» (ΦΕΚ 25/Α/4Μαρτίου 1993) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2238 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/ 16 Σεπτεμβρίου 

1994) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2273 «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

233/ 27 Δεκεμβρίου 1994) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2539 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/ 4 

Δεκεμβρίου 1997 άρθρο 13 παρ. 9 για προγραμματικές συμβάσεις) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 2557 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/ 24 

Δεκεμβρίου 1997) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές 

συμπαραγωγές» (ΦΕΚ 76/ 8 Απριλίου 2002) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3057 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/10 Οκτωβρίου 2002 άρθρο 80) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3207 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

302/ 24 Δεκεμβρίου 2003 - άρθρο 10 παρ. 15 Σχετικά με Κρατικά Βραβεία Χορού - άρθρο 10 παρ. 13 

αφορά στα προσόντα διορισμού Καλλιτεχνικού Διευθυντού και στις προδιαγραφές κτιρίων για τη 

στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως 

εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά» (ΦΕΚ 144/Α/23 Ιουνίου 2005) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 342 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/ 9 

Ιουνίου 1976) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ 16/Α/26 Ιανουαρίου 2007) 

• Νόμος υπ' αριθμ. 3565 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού» (ΦΕΚ 112/ 25 Μαΐου 2007) 

• Νόμος υπ΄ αριθμ. 3620 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 276 / 11 Δεκεμβρίου 2007-Άρθρο 2 σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών) 

• Νόμος υπ΄αριθμ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 237/Α΄/31 

Οκτωβρίου 2014) 

• Νόμος υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010 -Άρθρο 40 (αφορά τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία) 

• Νόμος υπ’αριθμ. 4151 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, 

δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 103/29-04-

2013-Άρθρο 4 παρ. 13 σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών) 

• Νόμος υπ'αριθμ. 3448 "Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης." (ΦΕΚ 

57/15.03.2006)  
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1.4 Δομή παρούσας Έκθεσης  

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση του τομέα 

«Δομημένο Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» ως συνέχεια της επισκόπησης του τομέα που έγινε από 

το παρόν Κεφάλαιο 1. 

Το κεφάλαιο 2 αποτελεί τη συνοπτική παρουσίαση της γενικής μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για την 

επιλογή και την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η μεθοδολογία περιγράφεται αναλυτικά στο παραδοτέο 1 

«Μεθοδολογική Προσέγγιση υλοποίησης Έργου» και στηρίζεται στη μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων 

σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου (UK CCRA) [7].  

Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει την επισκόπηση του διευρυμένου καταλόγου επιπτώσεων και συνεπειών για 

τον τομέα «Δομημένο Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» που αναφέρεται ως «Κατάλογος της 

Κατηγορίας 1» και την αναγνώριση των ομάδων επιπτώσεων που επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση και 

αναφέρονται ως «Κατάλογος της Κατηγορίας 2». Το κεφάλαιο 3 επίσης παρουσιάζει του δείκτες κινδύνου για 

την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τις συναρτήσεις απόκρισης, οι οποίες συνδέουν τις συνέπειες των επιπτώσεων 

με κλιματικές μεταβλητές. Σκοπός είναι η κατανόηση της ευαισθησίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

των επιλεγμένων δεικτών σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι οι συναρτήσεις 

απόκρισης που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις μελλοντικές προβλέψεις για το κλίμα, στο Κεφάλαιο 

5, για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων. 

Το Κεφάλαιο 5 προχωράει στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση τα 4 

επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής. 

Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στην εκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που επιδρούν στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Το κεφάλαιο 7 παρουσιάζει την εκτίμηση του οικονομικού κόστους της κλιματικής αλλαγής 

Στο Κεφάλαιο 8 πραγματοποιείται η εκτίμηση της ικανότητας προσαρμογής του τομέα «Δομημένο 

Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» στην κλιματική αλλαγή. 

Στο κεφάλαιο 9 συμπυκνώνονται τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης και αξιολόγησης του τομέα 

«Δομημένο Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» 
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2 Μεθοδολογία  

2.1 Εισαγωγή 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται σε 10 τομείς: 

1. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 

2. Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα, 

3. Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία, 

4. Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, 

5. Παράκτιες Ζώνες, 

6. Τουρισμός, 

7. Ενέργεια, 

8. Υποδομές,  

9. Υγεία, 

10. Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής θα συγκεντρώσει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε η ανάλυση για κάθε τομέα ξεχωριστά σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές (και 

ευκαιρίες) που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

κινδύνων ανά τομέα και αφορά σε προσαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[7]. 

Η ανάλυση επιδιώκει: 

• Να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Να προσδιορίσει τους κύριους κινδύνους για μια στενότερη ανάλυση. 

• Να αξιολογήσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις και 

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

• Να αξιολογήσει την ευπάθεια. Αυτό συνεπάγεται: 

• ανασκόπηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα 

• αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα 

• Να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα ώστε να προταθεί κατάλληλη δράση 
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Διάγραμμα 2-1 Βήματα ανάλυσης έκθεσης ανάλυσης κινδύνων 
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης των επιπτώσεων, των συνεπειών και των 
κινδύνων  

2.2.1 Προσδιορισμός και Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων 

2.2.1.1 Βήμα 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανάλυση Καταλόγου 1 (Τier 1) 

Το βήμα αυτό καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και συγκρίνει τα ευρήματα από τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Η εργασία αυτή αναπτύσσει 

έναν κατάλογο επιπτώσεων για κάθε τομέα (Tier 1). 

Ως σημείο εκκίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο Κατάλογος 1 των Επιπτώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

κατάλογος επίσης θα συμπληρωθεί με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

Περιφέρεια ή στη λεκάνη της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

δραστηριότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Τυχόν παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών θα ληφθούν επίσης υπόψη. 

2.2.1.2 Βήμα 2 – Διατομεακές και έμμεσες συνέπειες 

Οι κατάλογοι κατηγορίας 1 για κάθε τομέα συγκρίνονται μεταξύ τους και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό το στάδιο 

προστίθενται στον κατάλογο επιπτώσεων της κατηγορίας 1. 

2.2.2 Εκτίμηση ευπάθειας 

2.2.2.1 Βήμα 3 – Ανασκόπηση πολιτικών 

Η κυβερνητική πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται και αλλάζει ταχύτατα για 

να συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο και την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης μέσω μετριασμού και 

προσαρμογής. Οι εκθέσεις κάθε τομέα θα περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της επιλεγμένης σχετικής 

πολιτικής, καθώς αυτή παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κλιματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης για την ιεράρχηση των αποφάσεων 

προσαρμογής (βλ. Βήμα 6). 

2.2.2.2 Βήμα 4 – Κοινωνική Ευπάθεια 

Η ευπάθεια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, εξετάζεται στο 

πλαίσιο της κατανόησης του δυνητικού μεγέθους των κοινωνικών επιπτώσεων και του κατά πόσον θα πρέπει 

να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις προσαρμογής (βλ. Βήμα 6) και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

επηρεάζει επίσης την επιλογή κατάλληλων δεικτών κινδύνου (βλ. Βήμα 7). Σημειώνεται ότι αυτό το βήμα 

είναι διαφορετικό από το Βήμα 10, το οποίο εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσουν 

τους κινδύνους. 
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Η κοινωνική ευπάθεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κοινωνικών 

συνεπειών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα άτομα που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτα στις 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται αυτά που: 

• Διαβιούν σε περιοχές σε κίνδυνο (πχ πλημμυρικές ζώνες) 

• Είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Είναι κοινωνικά αδύναμοι λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 

υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας Χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που 
κινδυνεύουν 

• Τοποθεσία και θέση 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά στερημένοι 

• Ελλιπής διανοητική και φυσική κατάσταση 
• Λίγες οικονομικές δυνατότητες 
• Ζουν και εργάζονται σε κακή ποιότητα σπιτιών ή χώρων 

εργασίας 

Άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι 
λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης, 
προσαρμοστικής ικανότητας, υπηρεσιών 
υποστήριξης και αποκλεισμού από τη λήψη 
αποφάσεων 

• Περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συγκοινωνίες 

• Περιορισμένη ή μη γνώση των κινδύνων 
• Έλλειψη κοινωνικών δικτύων 
• Μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης 

(π.χ. υγειονομική περίθαλψη) 

Για κάθε τομέα, ως μέρος της ανάλυσης της κοινωνικής ευπάθειας, θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

ελέγχου και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα ανά ομάδα επιπτώσεων ή συνολικά για τον τομέα: 

• Ποιες τοποθεσίες επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις; 

• Επηρεάζονται ομοιόμορφα οι περιοχές ή όχι; 

• Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις επιπτώσεις τα άτομα με κακή υγεία (σωματική ή ψυχική); 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με λιγότερους οικονομικούς πόρους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε κακής ποιότητας σπίτια ή χώρους 

εργασίας; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μεταφορές; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους; 

• Πώς θα επηρεαστούν οι άνθρωποι χωρίς κοινωνικά δίκτυα; 

• Πώς θα επηρεαστούν τα άτομα με μικρή πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. 

υγειονομική περίθαλψη); 

• Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα κοινωνικής ευπάθειας 
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2.2.2.3 Βήμα 5 – Ικανότητα προσαρμογής 

Η ικανότητα προσαρμογής ενός τομέα είναι η ικανότητα του τομέα, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην εργασία στον τομέα, να καταρτίζει και να εφαρμόζει 

αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής, ανταποκρινόμενες στις πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

μελλοντικές κλιματικές επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου βελτιώνοντας την κατανόηση 

των επιπέδων αυτόνομης προσαρμογής, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων απόκρισης (βλ. Βήμα 8). Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση της λήψης αποφάσεων στους 

τομείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κριτηρίων επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται στα 

αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου (βλ. Βήμα 12). 

Μια επισκόπηση της προσαρμοστικής ικανότητας κάθε τομέα πραγματοποιήθηκε με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

2.2.3 Προσδιορισμός των κύριων κινδύνων 

2.2.3.1 Βήμα 6 – Επιλογή των επιπτώσεων του Καταλόγου 2 (Tier 2) 

Ο κατάλογος των επιπτώσεων (Κατάλογος 1) για κάθε τομέα που προέκυψε από το Βήμα 2 (βλ. Παραπάνω) 

θα αποτελέσει αντικείμενο ενοποίησης για την επιλογή των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας 

(Επιπτώσεις Καταλόγου 2). 

Πρώτον, παρόμοιες ή αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις θα ομαδοποιούνται όπου είναι δυνατόν. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις της κατηγορίας 2 θα επιλεγούν με απλή αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Μέγεθος - το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό μέγεθος των συνεπειών. 

• Πιθανότητα - η αντιληπτή πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (ή των συνεπειών) 

• Επείγων χαρακτήρας - ο επείγων χαρακτήρας με τον οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

προσαρμογής. 

Αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται εξίσου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 2-2) και βαθμολογούνται σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
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Πίνακας 2-2 Αξιολόγηση κριτηρίων και στάθμιση 

Κριτήρια Βαθμολογία Βάρος 

Μέγεθος / οικονομικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος / κοινωνικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Μέγεθος /περιβαλλοντικό Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 x 1/3 = 1/9 

Πιθανότητα Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Επείγων χαρακτήρας Υψηλή = 3; Μέση = 2; Χαμηλή = 1  1/3 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τις βαθμολογίες είναι ο ακόλουθος: 

𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝜥𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ό + 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜷𝜶𝝀𝝀𝝄𝝂𝝉𝜾𝜿ό + 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ό

𝟗
) ∗ (

𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶

𝟑
) ∗ (

𝜠𝝅𝜺ί𝜸𝝎𝝂 𝝌𝜶𝝆𝜶𝜿𝝉ή𝝆𝜶𝝇

𝟑
) 

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 3,7 και η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία είναι 

100. Η πιθανότητα διαφέρει από την εμπιστοσύνη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων (βλ. Βήμα 12) στην Τελική Έκθεση 

Μέγεθος 

Πίνακας 2-3 Κριτήρια κατάταξης Μεγέθους 

Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

Υ
ψ

η
λή

 

Σημαντικές ζημιές και διαταραχές 

Σημαντική ή ευρέως διαδεδομένη 
απώλεια ή μείωση της 

μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών οικοτόπων 

Δυνατότητα πολλών θανάτων ή σοβαρών 
βλαβών ή σοβαρών διαταραχών 

• Σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές σε 
ακίνητα και υποδομές 

• Σημαντικές συνέπειες για την 
περιφερειακή και εθνική 
οικονομία 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Σημαντική διακοπή ή απώλεια 
εθνικών ή διεθνών μεταφορικών 
συνδέσεων 

• Μεγάλη απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεγάλη απώλεια ή μείωση της 
μακροπρόθεσμης ποιότητας των 
σημαντικών ειδών / οικοτόπων / 
τοπίου 

• Μεγάλη ή μακροπρόθεσμη 
υποβάθμιση της κατάστασης / 
συνθηκών των περιοχών με διεθνή 
/ εθνική σημασία 

• Διαδεδομένη διαταραχή της 
λειτουργίας ή των υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος 

• Διαδεδομένη μείωση της 
ποιότητας του εδάφους / νερού / 
αέρα 

• Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις 

• Δυνατότητα πολλών θανάτων ή 
σοβαρών βλαβών 

• Απώλεια ή μεγάλη διατάραξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό / 
αέριο / ηλεκτρική ενέργεια) 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις ευάλωτες 
ομάδες 

• Αύξηση της εθνικής επιβάρυνσης για 
την υγεία 

• Μεγάλη μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μεγάλη ζημιά ή απώλεια πολιτιστικών 
αγαθών / υψηλή συμβολική αξία 

• Σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης 

• Σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια, π.χ. αυξημένη 
εγκληματικότητα 

~ €1 εκατ. ευρώ για ένα μόνο 
γεγονός ή ανά έτος 

~ 100 ha απώλεια / κέρδος 
~ 30 km ποταμού 

~15.000 επηρεάζονται 
~150 βλάπτονται 

~10 θάνατοι 

Μ
έσ

η
 

Μέσες ζημιές και διαταραχές Μεσοπρόθεσμη ή μέση απώλεια Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Διαδεδομένες ζημίες στην 
ιδιοκτησία και την υποδομή 

• Επίδραση στην περιφερειακή 
οικονομία 

• Σημαντικές / μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες για είδη / οικοτόπους / 
τοπία 

• Σημαντικοί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρή αναστάτωση στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας (νερό / αέριο / 
ηλεκτρική ενέργεια) 
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Τάξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά 

• Συνέπειες στις λειτουργίες και στην 
παροχή υπηρεσιών για την 
εκκίνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης 

• Μικρή διακοπή των εθνικών 
μεταφορικών συνδέσεων 

• Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Μέτρια απώλεια / αύξηση 
ευκαιριών απασχόλησης 

• Μεσοπρόθεσμη ή μέτρια απώλεια 
ποιότητας / κατάστασης των 
τόπων εθνικής σημασίας 

• Υποβάθμιση της ποιότητας 
εδάφους / νερού / αέρα σε 
περιφερειακό επίπεδο 

• • Μεσοπρόθεσμη ή σε 
περιφερειακό επίπεδο απώλεια / 
μείωση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•  Μέτριες διατομεακές συνέπειες 

• Αυξημένη ανισότητα, π.χ. μέσω της 
αύξησης του κόστους παροχής 
υπηρεσιών 

• Συνέπειες για την επιβάρυνση της υγείας 

• Μέτρια μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέτρια αυξημένος ρόλος για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Μικρές επιπτώσεις στην προσωπική 
ασφάλεια 

~ €100.000 για ένα μόνο γεγονός ή 
ανά έτος 

~ 10 ha απώλεια / κέρδος 
~ 5km ποταμού 

~1.500 επηρεάζονται 
~30 βλάπτονται 

~1 θάνατος 

Χ
α

μ
η

λή
 

Ελάσσονες ζημιές και διαταραχές 
Περιοχές βραχυπρόθεσμης / 

αναστρέψιμης / τοπικής επίδρασης 
Μικροί αριθμοί επηρεάζονται 

• Μικρές ή πολύ τοπικές συνέπειες 

• Δεν έχει επιπτώσεις στην εθνική ή 
περιφερειακή οικονομία 

• Τοπική διακοπή συστημάτων 
μεταφοράς 

• Βραχυπρόθεσμες / αναστρέψιμες 
επιπτώσεις σε είδη / οικοτόπους / 
τοπίο ή υπηρεσίες 
οικοσυστήματος 

• Περιορισμένη υποβάθμιση της 
ποιότητας εδάφους / νερού / αέρα 

• Βραχυπρόθεσμη απώλεια / μικρή 
υποβάθμιση της ποιότητας 
/κατάστασης των καθορισμένων 
χώρων 

• Μικροί αριθμοί που επηρεάζονται 

• Μικρή μείωση των κοινοτικών 
υπηρεσιών 

• Μέσα στην περιοχή αντιμετωπίσιμου 
συμβάντος 

~ €10.000 για ένα μόνο γεγονός ή ανά 
έτος 

~ 1 ha οικοτόπων επηρεάζονται ή 
βελτιώνονται 

~ 1 km ποταμού που επηρεάζεται 

~150 επηρεάζονται 
~15 βλάπτονται 

Πιθανότητα 

Για την ταξινόμηση της πιθανότητας εφαρμόζονται τα κριτήριά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

• Η Πιθανότητα της συνέπειας προκύπτει μετά από την αυτόνομη προσαρμογή. 

• Η τελική βαθμολογία θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη μεταβλητή του κλίματος όσο και στην συνέπεια 

και θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία των δύο. Για παράδειγμα: 

α) Υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στη συχνότητα έντονων γεγονότων 

καταιγίδας, αλλά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, 

εάν υπάρξει αύξηση της συχνότητας των έντονων γεγονότων καταιγίδας. Επομένως, αυτό έχει 

χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης 

β)  Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού, 

αλλά μέση εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν μετατοπίσεις στους πληθυσμούς πλαγκτού, εάν 

υπάρξει αύξηση στις θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού. Αυτό έχει επομένως έναν μεσαίο 

βαθμό εμπιστοσύνης. 
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Πίνακας 2-4 Ταξινόμηση πιθανότητας 

Τάξη 
Πιθανότητα 

Υψηλή 
Πιθανόν ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Υψηλή εμπιστοσύνη - περίπου 7 στις 10 πιθανότητες ή μεγαλύτερη 

Μέση 
Εξίσου πιθανό ή απίθανο να συμβεί στον επόμενο αιώνα 

(i) Μεσαία πιθανότητα - μεταξύ 3 και 6 στις 10 πιθανότητες 

Χαμηλή 
Είναι απίθανο ότι οι συνέπειες θα συμβούν μέσα στον επόμενο αιώνα 

(i) Χαμηλή εμπιστοσύνη - λιγότερη από 3 από τις 10 πιθανότητες 

Επείγων χαρακτήρας 

Ο επείγων χαρακτήρας των αποφάσεων είναι μια δύσκολη ιδέα, δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέεται 

με την αλλαγή του κλίματος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό των απαιτούμενων αποφάσεων πριν από το 2030 

και των περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

Πίνακας 2-5 Ταξινόμηση του «επείγοντος των αποφάσεων» 

Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

Υψηλή 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2030 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία. 

• Οι αποφάσεις έχουν περιορισμένη ευελιξία, π.χ. ανάπτυξη περιουσιακών 
στοιχείων «μεγάλης διάρκειας ζωής» ή προσυμφωνημένων αποδόσεων 

• Υπάρχει χαμηλή κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Δράση Τώρα 

Μέση 

• Μείζονες πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις που απαιτούνται πριν 
από το 2050 που θα υπονομεύσουν ή θα ενισχύσουν τη μελλοντική 
ανθεκτικότητα των υποδομών, των επενδύσεων, των κοινοτήτων, της 
βιοποικιλότητας κλπ. 

• Οι στόχοι αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να υπονομευθούν από την 
ταχύτητα των κλιματικών συνεπειών σε σχέση με την περίοδο απόσβεσης 
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για οικονομική περιβαλλοντική ή 
κοινωνική αξία 

• Υπάρχει μεσαία κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

• Οι αποφάσεις έχουν κάποια ευελιξία και υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες 
για βαθμιαία προσαρμογή μακροπρόθεσμα. 

• Υπάρχει κάποια έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με περιορισμένο 
κίνδυνο μη ασφαλούς προσαρμογής εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την 
αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας 

Προσεκτική 
παρακολούθηση  

Χαμηλή 

• Δεν απαιτούνται σημαντικές πολιτικές, επενδύσεις ή άλλες αποφάσεις 
πριν από το 2050. 

• Υπάρχει μεγάλη κατανόηση των κινδύνων ή / και των δυνατοτήτων 
προσαρμογής τους. 

Αναμονή 
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Τάξη Επείγων χαρακτήρας Απόκριση 

• Οι αποφάσεις έχουν μεγάλη ευελιξία με δυνατότητες σταδιακής 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου. 

• Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας με 
περιορισμένη ή καθόλου ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας 
για την αποφυγή δυσλειτουργίας. 

Η βαθμολόγηση για κάθε επίπτωση ή δέσμη επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την κρίση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανατροφοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή και τις οργανώσεις των 

ενδιαφερομένων. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει τη βαθμολόγηση που πραγματοποιείται σε κάθε 

τομέα και θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται συνεπής προσέγγιση σε όλους τους τομείς. 

Ο κατάλογος επιπτώσεων της κατηγορίας 2 δεν θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα δεδομένων. Η διαδικασία 

βαθμολόγησης και επιλογής αγνοεί πόσο εύκολη είναι η μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίπτωσης. 

Για τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα γίνει μια μικρή προσαρμογή στην 

ανωτέρω γενική προσέγγιση βαθμολόγησης που βασίζεται στον ορισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων 

Ο κατάλογος επιπτώσεων που θα προκύψει από το Βήμα 2 (Κατάλογος 1) θα χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή 

της παραπάνω μεθοδολογίας για να επιλεγούν οι επιπτώσεις υψηλότερης προτεραιότητας για ανάλυση, 

γνωστές ως επιπτώσεις της Κατηγορίας 2. Εκτιμάται ότι μπορούν να αναλυθούν λεπτομερώς περίπου 40 

επιπτώσεις από συνολικά περίπου 700, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλεγούν επιπτώσεις που θα έχουν 

συνδυασμένη βαθμολογία περίπου 30 ή παραπάνω. 

2.2.3.2 Βήμα 7 – Προσδιορισμός Δεικτών 

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος επιπτώσεων 2, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων. Για κάθε επίπτωση, θα προσδιοριστούν ένας ή περισσότεροι δείκτες. Οι 

δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    121 

2.2.4 Εκτίμηση Τρέχοντος και Μελλοντικού Κινδύνου 

Η κατανόηση των σημερινών κινδύνων θα αποτελέσει την αφετηρία για την αξιολόγηση σε κάθε τομέα. Αυτό 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (π.χ. εκθέσεις EMEKA) και συλλογή των καλύτερων 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους από τις υπηρεσίες και τους φορείς. Σε 

ορισμένους τομείς, όπως το νερό, υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι 

επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Τα κύρια κενά σε 

πραγματικά στοιχεία θα καταγράφονται σε κάθε αναφορά τομέα. 

Επίσης θα αναζητηθεί η γνώμη ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες ειδικών 

και οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο από την αρχή μέσω κατάλληλα σχεδιασμών δράσεων διαβούλευσης.  

2.2.4.1 Βήμα 8 – Συναρτήσεις απόκρισης 

Το βήμα 8 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνδυνος συνδέεται με μία ή περισσότερες κλιματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ή προηγούμενη εργασία μοντελοποίησης. Αυτό το βήμα 

είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις για τη συσχέτιση μετρήσεων με συγκεκριμένους παράγοντες 

του κλίματος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι εφικτό για όλες τις επιπτώσεις του Καταλόγου 2. Αυτό 

το βήμα θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας «συνάρτησης απόκρισης»  

2.2.4.2 Βήμα 9 - Εκτιμήσεις αλλαγών σε επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Οι συναρτήσεις απόκρισης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών που 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις κλιματικές προβλέψεις. Ο σκοπός αυτού του 

βήματος είναι να παράσχει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο του μελλοντικού κινδύνου (απειλή ή ευκαιρία), 

όπως μετράται από κάθε δείκτη. 

Θα δοθούν εκτιμήσεις του μελλοντικού κινδύνου στα δύο (2) πιο πιθανά σενάρια αντιπροσωπευτικών 

διαδρομών συγκέντρωσης (RCPs), δηλαδή το RCP8.5 (το πιο σοβαρό σενάριο, και 8,5 Wm-2 το 2100 σε σχέση 

με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους), και RCP4.5 (μεσαίο σενάριο με 4,5 Wm-2 ακτινοβολία στο 2100). Το πιο 

αισιόδοξο σενάριο (RCP2.6, το οποίο βασίζεται στις χαμηλότερες μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές), 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στα περισσότερα μοντέλα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας, δεδομένης της μικρότερης πιθανότητας εμφάνισής του. 

Τα αποτελέσματα από αυτά τα σενάρια θα αναλυθούν για δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες από την σημερινή και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτές οι περίοδοι θα είναι το 2040 και το 2090, για να εκτιμηθεί η 

κλιματική αλλαγή στα μέσα και τα τέλη του 21ου αιώνα. Για να εξασφαλίσουμε έναν υψηλό λόγο σήματος 

προς θόρυβο, θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της απόδοσης των 20 ετών γύρω από αυτές τις δύο περιόδους. 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές θα εκτιμηθούν ως η διαφορά από την αρχική περίοδο 1981-2000. 
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Ο πίνακας με τις χρονικές περιόδους των 20 ετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

20 ετής περίοδος Συνοπτικά 

1981-2000 Σήμερα 

2031-2050 2040s 

2081-2100 2090s 

2.2.4.3 Βήμα 10 – Κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές 

Είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί από τους δείκτες κινδύνου κατά την Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη 

Κλιματική Αλλαγή (CCRA), επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα κινητήριων δυνάμεων, και όχι μόνο 

απαραίτητα από τη κλιματική αλλαγή. Ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον 

αναπτύσσεται επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες. Η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί έναν από τις 

κύριες κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τους δείκτες κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει αρκετά 

μεγαλύτερες μεταβολές από αυτές που θα προκαλούσε, αν λαμβάναμε υπόψη το σημερινό μέγεθος του 

πληθυσμού. Για τους τομείς για τους οποίους η κινητήρια δύναμη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

μελλοντικοί σχεδιασμοί για τη πιθανή μεταβολή του πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί το μέγεθος των υπολογισμένων κινδύνων από το Βήμα 9. 

2.2.4.4 Βήμα 11 – Οικονομικές επιπτώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί το μέγεθος των επιμέρους κινδύνων με 

νομισματικούς όρους. Ο στόχος είναι να εκφραστεί ο κίνδυνος από την άποψη των επιπτώσεών του στην 

ανθρώπινη ευημερία, όπως μετράται από τις προτιμήσεις των ατόμων στον πληγέντα πληθυσμό.  

2.2.5 Έκθεση κινδύνων 

2.2.5.1 Bήμα 12 Έκθεση κινδύνων 

Το τελευταίο βήμα της εργασίας αυτής είναι η έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 

στην περιφέρεια και η σχετική τους αξιολόγηση. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτών των διαφόρων 

κινδύνων, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού», «μεσαίου» ή «χαμηλού» μεγέθους συνέπειες με «υψηλή», 

«μέτρια» ή «χαμηλή» εμπιστοσύνη.  
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3 Επιπτώσεις και δείκτες κινδύνου 

3.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων και των συνεπειών 

3.1.1 Γενικά 

Οι πόλεις ήδη στεγάζουν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης, ενώ αναμένεται αυτό να αυξηθεί. 

Τόσο οι λειτουργίες των πόλεων, όσο και η μορφή του δομημένου περιβάλλοντος επηρεάζουν την ένταση 

και την εμφάνιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα: 

• το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας εντείνει τα κύματα καύσωνα 

• το μεγάλο ποσοστό μη διαπερατών εδαφών εντείνει επιπτώσεις από πλημμύρες 

• οι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες και η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού εντείνουν τα 

προβλήματα από τη λειψυδρία [12] 

Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Τα 

κύματα καύσωνα φαίνεται να αυξάνουν τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πολύ θερμών ημερών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα φαινόμενα καύσωνα έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους 

στην Ευρώπη, από το 2000. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προσαρμογής, το 

μήκος, η συχνότητα και η ένταση των κυμάτων καύσωνα θα αυξηθούν στο μέλλον [8]. 

Βάσει της αναφοράς σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την τρωτότητα στην Ευρώπη [12] 

οι πόλεις και οι έντονα αστικοποιημένες περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές από 

διαφορετικές κλιματικές επιπτώσεις, με βασικότερες τους καύσωνες, τις πλημμύρες και τη λειψυδρία. Στο 

μέλλον, αναμένεται η επιδείνωση των επιπτώσεων αυτών και σε συνδυασμό με την αύξηση της πυκνότητας 

του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, καθώς και του ευάλωτου και γηρασμένου πληθυσμού, θα επιφέρουν 

αύξηση της τρωτότητας των πόλεων στις κλιματικές αλλαγές.  

Όπως αναφέρεται και στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η σχέση 

των πόλεων με την κλιματική αλλαγή είναι πολύπλευρη: 

• Οι πόλεις καταναλώνουν περίπου το 60 έως 80% της παραγόμενης ενέργειας σε παγκόσμια 

κλίμακα και αποτελούν κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

• Η κλιματική αλλαγή θέτει κινδύνους στις αστικές υποδομές και στην ποιότητα της ζωής εξαιτίας της 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηρασίας εδαφών και 

καυσώνων 

• Οι κτιριακές υποδομές είναι ευάλωτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα που ενδεχομένως οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή 

• Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι πόλεις, επηρεάζει τη ζήτηση ενέργειας 

και κατά συνέπεια τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα 

• Οι ροές ενέργειας στο αστικό περιβάλλον εξαρτώνται από τις χρήσεις/κάλυψη γης (land use and 

land cover). O ρυθμός θέρμανσης σε περιφερειακή ή τοπική κλίμακα, είναι δυνατόν να 

επιβραδυνθεί μέσα από την επιλογή χρήσεων/καλύψεων γης 
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Ταυτόχρονα, στις σύγχρονες πόλεις είναι συνήθης η έλλειψη και η ανεπαρκής κατανομή του αστικού 

πρασίνου. Οι βασικότεροι λόγοι είναι ο λανθασμένος σχεδιασμός, η χρήση αδιαπερατών ή ακατάλληλων 

υλικών επίστρωσης, ο κατακερματισμός και η ελλιπής συντήρηση. Τα βασικότερα από τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στους χώρους πρασίνου από το δομημένο περιβάλλον είναι από τη θερμοκρασία, τους 

ατμοσφαιρικούς ρυπαντές, τους χημικούς ρυπαντές στα νερά της βροχής, τα απόβλητα, τον έντονο φόρτο 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων [14,34]. 

Όπως αναφέρεται στην ΕΣΠΚΑ, η κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο έχει σημαντικές ενεργειακές 

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού τα κτίρια ευθύνονται, σε μεγάλο ποσοστό, για την ενεργειακή 

κατανάλωση, αλλά και για την εκπομπή ρύπων και αερίων. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, τα κτίρια ευθύνονται 

για το 45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και για το 1/3 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

στην ατμόσφαιρα.  

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν τις πόλεις, σύμφωνα με τη ΔιαΝΕΟσις (2017) 

[31] παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 3-1 Κατηγορίες και χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας 

Κλιματικοί Κίνδυνοι Πρωτογενείς Επιπτώσεις Δευτερογενείς Επιπτώσεις 

Αύξηση Θερμοκρασίας 

• Εξάντληση υπόγειων υδάτων 

• Λειψυδρία 

• Ξηρασία 

• Ενίσχυση των καυσώνων 

• Αστική θερμική νησίδα 

• Αυξημένη ενεργειακή ζήτηση 
για ψύξη 

• Αύξηση τιμών ενέργειας 

• Επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσμού 

Ακραία Καιρικά Φαινόμενα 

• Πλημμύρες  

• Πυρκαγιές 

• Κατολισθήσεις 

• Υλικές ζημιές 

Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας 

• Παράκτιες πλημμύρες • Υλικές ζημιές 

(Πηγή: Διανέοσις 2017) 

Η κλιματική αλλαγή θα μεταβάλει τις τρέχουσες συνθήκες, αναγκάζοντας τα κτίρια να λειτουργούν κάτω από 

ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιματολογικών συνθηκών πιέζοντας ενδεχομένως τα όρια των τρεχόντων προτύπων 

σχεδιασμού. Για τα κτίρια, οι συνέπειες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν 

τόσο τη δομή και την κατασκευή τους, όσο και την απόδοσή τους, δηλαδή τη λειτουργία τους ως τόπων 

κατοικίας και εργασίας. 

Τα κτίρια και τα δομικά υλικά σχεδιάζονται και επιλέγονται για να αντέχουν σε ένα συγκεκριμένο εύρος 

καιρικών συνθηκών. Καθώς αλλάζει το κλίμα, τα πρότυπα σχεδιασμού θα αλλάξουν επίσης. Όλα τα εξωτερικά 

δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων, της στέγης και της επένδυσης, προσδιορίζονται 

σύμφωνα με στενούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει καινούργιες 

συνθήκες για το προδιαγεγραμμένο λειτουργικό πλαίσιο πολλών υλικών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 

αστοχίες στη στεγανοποίηση των παραθύρων, να αυξηθούν οι διαρροές σε υλικά στεγών και να μειωθεί η 

διάρκεια ζωής της ξυλείας ή των υλικών επένδυσης με βάση το γυαλί. Ομοίως, τα εσωτερικά συστήματα 

κτιρίων που επιτρέπουν τη σωστή ροή αέρα σε μια εγκατάσταση, αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα με 
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την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης θα οδηγήσουν 

σε αυξημένη υγρασία αλλά και σε υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο θα απαιτεί αυξημένη ροή 

αέρα σε εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια γραφείων - δηλαδή, αναβαθμίσεις σε μονάδες 

κλιματισμού και ανεμιστήρων, και ίσως περαιτέρω ανακαινίσεις που μπορεί να είναι σημαντικές ως προς το 

πεδίο εφαρμογής και το κόστος [16]. 

Οι βασικές επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα επηρεάζοντας τη δομή και την κατασκευή των κτιρίων, 

περιλαμβάνουν τις αυξημένες πλημμύρες, την αυξημένη καταιγίδα (συμπεριλαμβανομένων των υψηλών 

ταχυτήτων του ανέμου) και αλλαγές στις συνθήκες του εδάφους (είτε διαβροχή, είτε ξήρανση). Η αυξημένη 

καταιγίδα περιλαμβάνει διείσδυση της οδηγούμενης από τον αέρα βροχής σε συνθήκες έντονων 

βροχοπτώσεων. Οι βασικές συνέπειες που σχετίζονται με το κλίμα επηρεάζοντας την απόδοση των κτιρίων 

περιλαμβάνουν την εσωτερική υπερθέρμανση και τη διαθεσιμότητα επαρκών υδάτινων πόρων [6]. 

Οι αυξημένοι κίνδυνοι που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στο δομημένο περιβάλλον ισχύουν επίσης για την 

κτισμένη κληρονομιά. Αυτό οδήγησε κατά την Διακήρυξη της Βενετίας για την ανθεκτικότητα των κτιρίων 

(2012) στο Τοπικό Επίπεδο προς Προστατευόμενη Πολιτιστική Κληρονομιά και Στρατηγικές Προσαρμογής 

στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία φέρνει σε επαφή την UNESCO, την UN-HABITAT, την EC και μεμονωμένους 

δήμαρχους [16]. 

Πολλές από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν το δομημένο ιστορικό 

περιβάλλον είναι οι ίδιες με εκείνες στον τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος. Παρ 'όλα αυτά, το κτισμένο 

ιστορικό περιβάλλον είναι μοναδικό όσον αφορά τον μη ανανεώσιμο χαρακτήρα του και την πιθανότητα για 

ζημιές και απώλειες. Πολλά ιστορικά κτίρια, τοποθεσίες και τοπία έχουν ήδη βιώσει και επιζήσει από 

σημαντικές κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν και πιθανό να επιδείξουν σημαντική ανθεκτικότητα ενόψει της 

μελλοντικής κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, οι περισσότεροι χώροι ιστορικής κληρονομιάς κινδυνεύουν από 

τις άμεσες επιπτώσεις της μελλοντικής κλιματικής αλλαγής. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα [6, 27]: 

• Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η πιθανή αύξηση των καταιγίδων θέτει σε κίνδυνο 

ιστορικά τοπία, κατασκευές, κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους στην παράκτια ζώνη 

• Αυξήσεις των θυελλών και των ανέμων μπορεί να οδηγήσει σε δομική βλάβη 

• Τα αρχαιολογικά ευρήματα διατηρούνται στο έδαφος επειδή έχει επέλθει ισορροπία με τις 

υδρολογικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες του εδάφους. Σύντομοι και μεγάλοι κύκλοι 

αλλαγών σε αυτές τις παραμέτρους μπορεί να οδηγήσουν σε δυσχερέστερα επίπεδα διατήρησης 

ορισμένων ευαίσθητων κατηγοριών υλικού 

• Η πλημμύρα μπορεί να βλάψει τα δομικά υλικά που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε 

παρατεταμένη εμβάπτιση, επιπλέον η ξήρανση μετά την πλημμύρα μπορεί να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη καταστροφικών μικροοργανισμών, όπως μούχλα. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα 

μνημεία ενδέχεται να κινδυνεύουν από πλημμύρες, και συγκεκριμένα από τη διαβρωτική 

επίδραση των ταχείας ροής του νερού 

• Οι πλημμύρες μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε μνημεία κληρονομιάς λόγω του 

υψηλού κόστους επισκευής ζημιών σε ιστορικά κτίρια και τοπία 

• Οι αυξημένες ακραίες συνθήκες διαβροχής και ξήρανσης αυξάνουν τον κίνδυνο της καθίζησης 

του εδάφους και της επιταχυνόμενης αποσύνθεσης της λιθοδομής  

• Οι συχνότερες έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη διάβρωση των 

αρχαιολογικών χώρων, καθώς επίσης να υπερφορτώσουν τις στέγες και τις υδρορροές, να 
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διεισδύσουν ή να διαβρώσουν παραδοσιακά υλικά (π.χ. τούβλα) ή να μεταφέρουν ρύπους στις 

οικοδομικές επιφάνειες, ενώ οι πλημμύρες προκαλούν καταστροφικές απώλειες, 

δημιουργώντας δυσκολίες στην ασφάλιση των ιστορικών κτιρίων 

• Τα ιστορικά κτίρια είναι καλύτερα ενταγμένα στο έδαφος από τα σύγχρονα. Είναι πιο πορώδη, 

αντλώντας νερό από το έδαφος μέσα στη δομή τους και διαχέοντας το στο περιβάλλον μέσω της 

εξάτμισης από τις επιφάνειες τους, όπως οι τοίχοι και τα δάπεδα. Η αύξηση της υγρασίας του 

εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κρυστάλλωση και διάλυση των αλάτων με συνέπεια 

την καταστροφή των διακοσμημένων επιφανειών 

• Η καθίζηση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ορισμένα ιστορικά κτίρια 

• Οι αλλαγές στην υγρασία επηρεάζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην πέτρα και το ξύλο 

καθώς και τον σχηματισμό αλάτων που υποβαθμίζουν τις επιφάνειες και επηρεάζουν τη 

διάβρωση, ακόμα και την αύξηση των κρουσμάτων μούχλας στα κτίρια. Ηπιότεροι, υγρότεροι 

χειμώνες μπορεί να αυξήσουν την υγρασία, την μούχλα και τα έντομα στα κτίρια. Αυτό 

αναγνωρίζεται ως ζήτημα για τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, υπάρχει 

περιορισμένη διαθεσιμότητα ισχυρών στοιχείων που συνδέουν το μεταβαλλόμενο κλίμα με 

συγκεκριμένα παράσιτα ή την ανάπτυξη μούχλας 

• Οι αλλαγές στη διανομή των παρασίτων απειλούν την ακεραιότητα των ιστορικών κτιρίων, των 

συλλογών και των σχεδιασμένων τοπίων. Τα θερμότερα καλοκαίρια (αύξηση της μέσης θερινής 

θερμοκρασίας) μπορεί να προκαλέσουν προσβολή των κτιρίων από παράσιτα 

• Ακραία ψυχρά ή θερμά γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές στην λιθοδομή και σπάσιμο σε 

σωλήνες, υδρορροές και καλοριφέρ 

• Τα ιστορικά κτίρια από άχυρο, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιάς από πυρκαγιές (είτε 

συνδέονται είτε όχι με την κλιματική αλλαγή) 

• Η ξυλεία και άλλα οργανικά οικοδομικά υλικά ενδέχεται να προσβληθούν από παράσιτα σε 

περιοχές με μεγάλα υψόμετρα, τα οποία ενδέχεται να μην είχαν προηγουμένως αντιμετωπίσει 

τέτοιες απειλές 

• Η κινητή κληρονομιά ενδέχεται να κινδυνεύει από υψηλότερα επίπεδα υγρασίας, υψηλότερες 

θερμοκρασίες και αυξημένα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Η ερημοποίηση και η διάβρωση απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά σε ερημικές περιοχές 

Οι βασικότερες επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με το World 

Heritage Center παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα [27,31]: 
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Πίνακας 3-2 Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο Πολιτιστικό Κεφάλαιο 

 
Κλιματικές παράμετροι 

Φυσικές, κοινωνικές 
Άμεσες επιπτώσεις και πολιτιστικές επιπτώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ατμοσφαιρική υγρασία 

 
 
 
 
 
 
 
• Πλημμύρες 
• Έντονη βροχόπτωση 
• Αλλαγές στο πόσιμο νερό 
• Αλλαγές στην εδαφική χημεία 
• Αλλαγές στα υπόγεια νερά 
• Αλλαγές στην υγρασία 

• Απώλεια στρωματογραφικής σταθερότητας λόγω 
ρωγμών και καθιζήσεων 
• Απώλεια δεδομένων που διατηρούνται σε αναερόβιες 
/ ανοξικές / πλήρους ύδατος συνθήκες 
• Ευτροφισμός που επιταχύνει την αποσύνθεση 
οργανικών στοιχείων 
• Φυσικές αλλαγές στα πορώδη δομικά υλικά 
• Ζημιές που οφείλονται στα συστήματα αποχέτευσης 
του βρόχινου νερού 
• Κρυστάλλωση και διάλυση των αλάτων λόγω της 
βροχής επηρεάζοντας αρχαίες κατασκευές, τοιχογραφίες 
και άλλες διακοσμημένες επιφάνειες 
• Διάβρωση ανόργανων και οργανικών υλικών λόγω 
πλημμυρών 
• Αστάθεια του υπεδάφους, εδαφικές ταλαντώσεις και 
καθιζήσεις 
• Αλλαγές στη σχετική υγρασία που επιφέρουν ρωγμές, 
απολέπιση και σκόνη σε υλικά και επιφάνειες 
• Διάβρωση μετάλλων 

 
 
 
Θερμοκρασία 

 
• Ακραία θερμικά γεγονότα (καύσωνες, 
ξηρασία κ.α.) 
• Ακραία ψυχρά γεγονότα (παγετοί, 
παγοθύελλες κ.α.) 

• Αλλοίωση των προσόψεων λόγω θερμικής καταπό- 
νησης 
• Ζημιές λόγω ψύξης-απόψυξης 
• Ζημιές στο εσωτερικό δομικών υλικών 
• Βιοχημική αλλοίωση 
• Αλλαγές στην καταλληλότητα των υποδομών 
• Ακατάλληλη προσαρμογή κτιρίων προκειμένου να 
παραμείνουν σε χρήση 
  

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 
 
• Παράκτιες πλημμύρες 
• Υφαλμύρωση 

• Διάβρωση/απώλεια παράκτιων περιοχών 
• Μόνιμη βύθιση περιοχών 
• Μετακίνηση πληθυσμού 

 
 
Ταχύτητα ανέμου 

 
• Θυελλώδεις βροχές 
• Μεταφορά άλατος 
• Μεταφορά σκόνης 
• Ριπές ανέμου 

• Διείσδυση υγρασίας σε πορώδη υλικά 
• Στατική ή δυναμική φόρτιση σε αρχαιολογικά και 
ιστορικά κτίρια 
• Δομικές βλάβες, κατάρρευση 
• Αλλοίωση επιφανειών λόγω διάβρωσης 

 
Ερημοποίηση 

• Ξηρασία 
• Καύσωνες 
• Μείωση πόσιμου νερού 

• Διάβρωση 
• Αλλαγή τοπίου 
• Ερημοποίηση και κατάρρευση 
• Απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς και μνήμης 

Συνδυασμός κλιματικών 
αλλαγών και ρύπανσης 

• Μεταβολή στο pH 
• Αλλαγές στους ρύπους 

• Διάβρωση της πέτρας λόγω της διάλυσης 
ανθρακικών αλάτων 
• Μαύρισμα υλικών 
• Διάβρωση μετάλλων 

Κλιματικά και βιολογικά 
φαινόμενα 

• Εξάπλωση υφιστάμενων και νέων 
ειδών εντόμων 
• Ανάπτυξη μούχλας 
• Αλλαγές στην ανάπτυξη λειχήνων σε 
κτίρια 
• Μείωση των αρχικών φυτικών υλικών 
•  

• Κατάρρευση ξύλινων κατασκευών 
• Μείωση της διαθεσιμότητας αυθεντικών υλικών 
για την επισκευή και την συντήρηση κτιρίων 
• Αλλαγές στην αξία της φυσικής κληρονομιάς των 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Αλλαγές των τοπίων 
 

(Πηγή: ΔιαΝΕΟσις 2017, Villnius 2006) 
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Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) αναδεικνύεται ως πολύ σημαντικός παράγοντας 

υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και απειλής προς την υγεία του ευάλωτου πληθυσμού. Το 

φαινόμενο σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση των κτιρίων και την αύξηση της αέριας ρύπανσης στο 

πυκνοδομημένο περιβάλλον οδηγεί σε αθροιστικές επιπτώσεις πολύ σημαντικές και 

αλληλοτροφοδοτούμενες. Ταυτόχρονα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πολυετούς ύφεσης, υπάρχουν 

νοικοκυριά που είτε αδυνατούν να προμηθευτούν κλιματιστικά είτε δεν τα χρησιμοποιούν καθώς δεν 

μπορούν να καλύψουν το πολύ υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας [29]. 

Στο κείμενο της Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματικη Αλλαγη [30] του δήμου Αθηναίων γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στο φαινόμενο της ΑΘΝ σε συνδιασμό με τις επιπτώσεις των καυσώνων. Στην ανάλυση 

αυτή τονίζεται ότι η ΑΘΝ στην Αθήνα αντιστοιχεί σε διαφορά θερμοκρασίας (αστικού – περιαστικού) περίπου 

6-10 βαθμούς Κελσίου. H θερμοκρασιακή αυτή αύξηση συντελεί στον διπλασιασμό του ψυκτικού φορτίου 

των κτιρίων στο κέντρο της πόλης, στον σχεδόν τριπλασιασμό του φορτίου αιχμής για κλιματισμό καθώς και 

στη μείωση της ελάχιστης απόδοσης των κλιματιστικών συσκευών κατά 20%. Επίσης κατά τη διάρκεια των 

καυσώνων αυξάνεται η ζήτηση ενέργειας για δροσισμό και επιδεινώνεται η ποιότητα του αέρα [30]. 
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Χάρτης 3-1 Αριθμός των ημερών που χαρακτηρίζονται ως «τροπικές», δηλαδή έχουν θερμοκρασία ημέρας και 
νύκτας άνω των 35 και 20 βαθμών Κελσίου αντίστοιχα, για τα διαστήματα 1961-1990, 2021-2050 και 2071-2100.  

Πηγή: δήμος Αθηναίων (2017), EEA (2012) 

 

Χάρτης 3-2 Επιπτώσεις των καυσώνων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης 

Πηγή: Διανέοσις (2017), ΕΕΑ (2012) 
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Η αύξηση της θερμοκρασίας των πόλεων, τα αυξανόμενα και συχνότερα κύματα καύσωνα, σε συνδυασμό 

και με το φαινόμενο ΑΘΝ επιδεινώνει της συνθήκες υπερθέρμανσης των κτιρίων. Στη αναφορά Παραδοτέο 

5 «Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» του ΠΕΣΠΚΑ 

Αττικής αναλύονται οι περίοδος αναφοράς και τα μελλοντικά σενάρια σχετικά με την ετήσια και εποχιακή 

μεταβολή της θερμοκρασίας (μεταξύ άλλων), παράμετρος καθοριστική για τις επιπτώσεις στο δομημένο 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τον ευάλωτο πληθυσμό στην Αττική και ιδιαίτερα στις 

πυκνοδομημένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα και 

εικόνες για λόγους διευκόλυνσης μελέτης της παρούσας τομεακής αναφοράς:  

Ο εποχικός κύκλος είναι τυπικός του Μεσογειακού κλίματος, με χειμερινές ελάχιστες θερμοκρασίες 

και θερινές μέγιστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η μέση κλιματική θερινή τιμή της μέγιστης 

θερμοκρασίας στην Αθήνα είναι 34° C και η αντίστοιχη ελάχιστη 24° C. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

η μέση θερμοκρασία είναι 10° C, η ελάχιστη 7° C και η μέγιστη 14° C. Στην Αττική η μέση θερινή 

μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 26° C στο νότιο και παράκτιο μέρος έως τους 32° C στο 

βόρειο ηπειρωτικό τμήμα της χερσονήσου της Αττικής. Στην κεντρική αστική περιοχή η μέγιστη θερινή 

θερμοκρασία είναι μεταξύ 30° C-32° C. …  

… Η μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου κυμαίνεται μεταξύ 24° C στο βόρειο τμήμα του τομέα έως 30° 

C στο νότιο ηπειρωτικό τμήμα. Ο Ιούλιος απεικονίζει τις υψηλότερες μέγιστες τιμές θερμοκρασίας, 

κυμαινόμενες μεταξύ 28° C σε παράκτιες και νότιες περιοχές έως 34° C στα βόρεια ηπειρωτικά μέρη. 

Οι μέγιστες θερμοκρασίες του Αυγούστου είναι ελαφρώς χαμηλότερες ακολουθώντας το ίδιο 

μοντέλο. Οι «πολύ θερμές» ημέρες κυμαίνονται μεταξύ 17° C και 28° C ετησίως στο βόρειο και 

κεντρικό τμήμα της Αττικής. Στις νότιες και τις παράκτιες περιοχές αυτές φθάνουν μέχρι 7 ημέρες 

κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της στενής γειτνίασης με τη θάλασσα, όπου 

το ευεργετικό αποτέλεσμα της θαλασσινής αύρας παίζει βασικό ρόλο στην άμβλυνση της έντονης 

θερμότητας το καλοκαίρι. 

 

Χάρτης 3-3 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία άνω των 35° C περιόδου 1971 – 2000 
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Στο εγγύς μέλλον, η μέση θερινή μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την 

Αττική. Η αύξηση αυτή θα κυμανθεί από 2° C στο νότιο τμήμα της Αττικής μέχρι τους 2.4° C στο βόρειο, 

δυτικό και κεντρικό τμήμα. 

Η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής. Επιπλέον, η βροχόπτωση επηρεάζει 
το κόστος κατασκευής λόγω της ανάγκης για προσωρινές κατασκευές προστασίας από πλημμύρες (coffer), 
διαχείρισης και σταθεροποίησης πλαγιών και αφυδάτωσης των θεμελίων [48]. Μια αλλαγή στο μοντέλο των 
φυσικών καταστροφών θα συνεπάγεται αλλαγή στην ανάγκη για ανοικοδόμηση και επισκευή [48]. 
 
Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση στις υποχωρήσεις του εδάφους 
που προκαλείται από την ξηρασία και τις σχετικές ζημιές σε κατοικίες [49]. Οι αλλαγές στο κλίμα, τόσο οι 
αυξημένες θερμοκρασίες όσο και τα μεταβαλλόμενα πρότυπα βροχόπτωσης, μπορεί να οδηγήσουν σε 
μεγαλύτερα επίπεδα μεταβλητότητας στην διαβροχή και την ξήρανση των συρρικνωμένων ή διογκωμένων 
εδαφών. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καθίζησης και ζημιάς, ιδιαίτερα σε ορισμένα σχέδια κτιρίων με 
ευαίσθητους τύπους θεμελίωσης και ισογείου [7]. Οι οικισμοί σε ασταθείς πλαγιές ή περιοχές με κίνδυνο 
κατολισθήσεων αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες κατολισθήσεων λόγω των βροχοπτώσεων. 
 
Το κτιστό περιβάλλον στην Ευρώπη είναι ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης της 
υπερθέρμανσης κτιρίων (σπιτιών, νοσοκομείων, σχολείων) κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού. Τα κτίρια που 
είχαν αρχικά σχεδιαστεί για ορισμένες θερμικές συνθήκες θα πρέπει να λειτουργούν σε θερμότερα κλίματα 
στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση σε ενέργεια ψύξης. Οι 
εποχιακές αλλαγές θα είναι εμφανείς, ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, καταγράφοντας αύξηση της ζήτησης 
το καλοκαίρι. Οι ημέρες βαθμού θέρμανσης αναμένεται να μειωθούν από το 20 στο 11% μεταξύ 2000 και 
2050 λόγω αποκλειστικά της κλιματικής αλλαγής. Στη Νότια Ευρώπη, οι ημέρες βαθμού ψύξης έως το 2060 
θα αυξηθούν, ενώ οι ημέρες βαθμού θέρμανσης θα μειωθούν αλλά με σημαντικές χωρικές διακυμάνσεις. 
Κατά συνέπεια, το καθαρό ετήσιο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί στο μεγαλύτερο 
μέρος της Μεσογείου και θα μειωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η τοποθεσία, ο τύπος και η κυρίαρχη χρήση 
ενέργειας του κτιρίου θα καθορίσουν το συνολικό κέρδος ή απώλεια ενέργειας, για να εξασφαλιστεί ένα 
επίπεδο άνεσης. Μέτρα προσαρμογής, όπως η χρήση συσκευών ψύξης, πιθανότατα θα αυξήσουν την 
κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου, εάν δεν εφαρμοστούν άλλα μέτρα μετριασμού [49]. 

Η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από τις αλλαγές στη 
θερμοκρασία και στα συστήματα βροχόπτωσης, την εξάτμιση, την υγρασία, τα επίπεδα υγρασίας του 
εδάφους, τους ρυθμούς ανάπτυξης της βλάστησης (και τα επίπεδα αλλεργιογόνων), τα επίπεδα του 
υδροφορέα και τέλος την ποιότητα του αέρα. Θα τονίσει επίσης την αξία των οικοσυστημάτων και των 
πράσινων υποδομών για την προσαρμογή. Οι «πράσινες υποδομές» αναφέρονται σε παρεμβάσεις για τη 
διατήρηση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων πράσινων χώρων (συμπεριλαμβανομένων πάρκων, 
δασών, υγροτόπων ή πράσινων ζωνών) και για τη μετατροπή του δομημένου περιβάλλοντος μέσω φυσικών 
λύσεων και διαχείρισης νερού. Η κλιματική αλλαγή θα καταστήσει δυσκολότερη την επέκταση και τη 
συντήρηση των πράσινων υποδομών. Θα μειώσει επίσης την αποτελεσματικότητά τους [7,49]. 
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3.1.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 1  

Συνολικά προσδιορίστηκαν 40 επιπτώσεις και συνέπειες για τον τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος και 

της Πολιτιστικής Κληρονομιά (παρατίθενται στο Παράρτημα 1). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν ως εξής: 

1. Ζήτηση Ψύξης 

2. Ζήτηση υδατικών πόρων 

3. Αστική θερμική Νησίδα 

4. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 

5. Ζημιές από πλημμύρες 

6. Ζήτηση Θέρμανσης 

7. Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

8. Υπερθέρμανση κτιρίων 

9. Φωτιές 

10. Ξήρανση και καθιζήσεις εδαφών 

11. Διάβρωση εδάφους & κατολισθήσεις 

12. Δημιουργία σκόνης 

13. Εποχικές διακοπές των κατασκευαστικών εργασιών 

14. Διαθεσιμότητα νερού για εργοτάξια 

15. Ρύπανση 

16. Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες 

17. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία  

18. Ζημιές από κεραυνούς 

19. Διείσδυση βρόχινου νερού  

20. Ζημιές από τον άνεμο 

3.2 Ο κατάλογος της Κατηγορίας 2  

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 για τις προαναφερθείσες ομάδες 

επιπτώσεων επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση οι ακόλουθες επιπτώσεις της Κατηγορίας 2:  

• Ζήτηση ψύξης 

• Ζήτηση υδατικών πόρων 

• Αστική θερμική νησίδα 

• Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 

• Ζημιές από πλημμύρες 

• Ζήτηση θέρμανσης 

• Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

• Υπερθέρμανση κτιρίων 

• Φωτιές 

• Ξήρανση και καθιζήσεις εδαφών 

• Διάβρωση εδάφους & κατολισθήσεις 

Η αναλυτική βαθμολόγηση του Καταλόγου 1 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 
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3.3 Δείκτες κινδύνου για την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων  

Οι δείκτες παρέχουν ένα μέτρο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

κλιματικές μεταβλητές ή βιοφυσικές επιπτώσεις. 

Οι «καλοί» δείκτες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, δηλαδή πρέπει: 

• Να είναι ευαίσθητοι στις κλιματικές μεταβολές, αλλά επίσης να επιτρέπουν τον επιμερισμό των 

κλιματικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. 

• Να παρέχουν ένα μέτρο μεταβολής της πιθανότητας ή των συνεπειών που σχετίζονται με μια βασική 

γραμμή, επομένως απαιτούνται ιστορικά δεδομένα για να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση. 

• Να παρουσιάζονται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες εάν είναι απαραίτητο  

• Να δίνουν ένα πραγματικό μέτρο μιας συνέπειας και να συνδέονται στενά με τις πιθανές δράσεις 

προσαρμογής  

Οι επιλεγμένοι δείκτες για τον τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

παρατίθενται ακολούθως: 

• BE1 – Αστική Θερμική Νησίδα (ΑΘΝ) 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πυκνά δομημένου χώρου είναι το φαινόμενο της 

θερμικής νησίδας. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, τόσο 

κατά τη μέρα όσο και τη νύχτα, σε σύγκριση με τη θερμοκρασία των περιαστικών και αγροτικών 

περιοχών. Ο αριθμός των πολύ ζεστών ημερών (>35° C ) και ο αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C ), σε 

συνδυασμό με μορφή της πόλης, την κάλυψη και χρήσης του Λεκανοπεδίου και τη σφράγιση του 

εδάφους οδηγούν σε ένταση του φαινομένου, με αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία 

των ανθρώπων.  

 

• ΒΕ2 – Ζήτηση Θέρμανσης 

Οι θερμότεροι χειμώνες οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και άρα και σε 

μειωμένα έξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αποτελεί ευκαιρία εξοικονόμησης ενέργειας, 

αλλά και ανακούφισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. 

Ο δείκτης προσεγγίζει τα κτίρια ανά χρονολογία κατασκευής, που εκτίθενται σε αυξημένη μέση 

ελάχιστη θερμοκρασία χειμώνα.  

 

• ΒΕ3 – Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

Οι χώροι αστικού και περιαστικού πρασίνου έχουν την ιδιότητα να ψύχουν το περιβάλλον της πόλης 

και τα κτίρια, ανάλογα με το μέγεθος τους, την παρουσία υψηλού αρδευόμενου πρασίνου (με 

υποορόφους), τα υλικά επίστρωσης, τη βιοποικιλότητα και τη σύνδεσή μεταξύ τους. Ο ποιοτικός 

αυτός δείκτης προσεγγίζει την αποτελεσματικότητα των χώρων πρασίνου, σε σχέση με την αύξηση 

της μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας. 

 

• ΒΕ4 – Υπερθέρμανση κτιρίων 
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Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται, η εσωτερική θερμοκρασία στα κτίρια επηρεάζεται με 

πιθανές συνέπειες για την υγεία και την παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα υπερθερμένεται ο εξοπλισμός 

των κτιρίων με πιθανές βλάβες, επισκευές και επιπλέον κόστος (πχ ανελκυστήρες). Ο συγκεκριμένος 

δείκτης προσεγγίζει τον αριθμό των κτιρίων (κατοικίες και μη) που εκτίθενται σε μέγιστες εξωτερικές 

θερμοκρασίες πάνω από 26° C. 

3.4 Ποιοτική ανάλυση λοιπών σημαντικών επιπτώσεων  

• Δημιουργία σκόνης 

Ο θερμότερος και ξηρότερος καιρός μπορεί να αυξήσει την παραγωγή σκόνης. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί 

να αυξήσει τα παράπονα από τους χρήστες όμορων κτιρίων, επηρεάζοντας το πρόγραμμα παράδοσης της 

κατασκευής. Μπορεί επίσης να αυξήσει την ζήτηση νερού σε εργοτάξια (νερό διαβροχής) καθώς και την 

αύξηση σωματιδίων του αέρα (PM). 

• Εποχικές διακοπές των κατασκευαστικών εργασιών 

Οι διαδικασίες κατασκευής στα εργοτάξια είναι ευάλωτες σε ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν 

να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την πρόοδο τους. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας μπορούν επίσης 

να οδηγήσουν σε αναστολή ορισμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας υπό ορισμένες κλιματολογικές 

συνθήκες. Οι συνέπειες αυτής της διακοπής, είναι οι αυξημένοι χρόνοι κατασκευής και η καθυστερημένη 

παράδοση των τελικών κτιρίων. Τους καλοκαιρινούς μήνες, η έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια, την υγεία και την 

ευημερία των εργαζομένων.  

Τα θερμότερα, ξηρότερα καλοκαίρια θα οδηγήσουν σε περιορισμούς θερμοκρασίας για ορισμένες 

διαδικασίες οικοδόμησης όπως την τοποθέτηση σκυροδέματος. Θα επηρεαστούν επίσης οι συνθήκες 

εργασίας καθώς και η σταθερότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, που είναι ευάλωτη στις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής, όπως τα θερμότερα ξηρά καλοκαίρια, οι θερμότεροι υγροί χειμώνες και τα 

συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αύξηση της διάρκειας του χειμώνα με ακραίες βροχές, θα μπορούσε 

να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων εργάσιμων ημερών στο εργοτάξιο. Από την άλλη πλευρά, 

η μείωση του αριθμού των παγετών θα αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων ημερών για χρήση σκυροδέματος 

και τσιμέντων. 

• Παράσιτα/ διαχείριση αποβλήτων / υγρασία, μούχλα 

Λόγω των προοδευτικά θερμότερων καλοκαιριών υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης παρασίτων σε 

κατασκευές. Οι σύγχρονες αλλά και οι ιστορικές, ξύλινες κατασκευές, μπορούν να υποστούν βλάβη από 

παράσιτα όπως σκαθάρια και τερμίτες. Συνεπώς παρατηρείται ανάγκη για συχνότερες απολυμάνσεις και 

αποπαρασιτώσεις σε κτίρια και άλλες υποδομές. 

Όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων υπάρχει σημαντική αύξηση των προβλημάτων υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της οσμής, της εξάπλωσης νόσων κ.λπ. Ωστόσο θα μπορούσαν να προκύψουν 

ευκαιρίες από την ενδεχόμενη αλλαγή στη διαχείριση των αποβλήτων. 
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Η υγρασία σε ένα κτίριο προκαλείται συνήθως από συσσώρευση ή διείσδυση βροχής και μπορεί να οδηγήσει 

σε διάφορα προβλήματα με την επένδυση του κτιρίου όπως φουσκάλες στις βαφές, διόγκωση του γύψου, 

σήψη του ξύλου, μειωμένη αποτελεσματικότητα της θερμικής μόνωσης, θειική επίθεση σε ή ρωγμές σε 

τούβλα και διάβρωση μεταλλικών στοιχείων. Ο κίνδυνος συμπύκνωσης είναι μεγαλύτερος σε περιοχές που 

είναι πιο κρύες, υγρές και / ή ανεπαρκώς αεριζόμενες.  

Η μούχλα μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, συνήθως αλλεργικές αντιδράσεις. 

Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί άλλες επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με τοξικές και ψυχολογικές 

αντιδράσεις και μυκητιασικές λοιμώξεις. Η κύρια αιτία για την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας είναι η 

αυξημένη χειμερινή βροχόπτωση και συνεπώς υψηλότερα επίπεδα υγρασίας.  

• Διαθεσιμότητα νερού για εργοτάξια 

Οι υπάρχουσες ανάγκες για νερό, θα αυξηθούν λόγω των πιο ξηρών συνθηκών. Η διαθεσιμότητα νερού θα 

επηρεάσει τις κατασκευαστικές δραστηριότητες όσον αφορά την ποσότητα που θα απαιτείται σε εργοτάξια 

καθώς και σε επιχειρήσεις που παράγουν οικοδομικά υλικά όπως εργοστάσια τσιμέντου και λατομεία. Η 

αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου νερού στη διαδικασία παραγωγής εργοστασίων που παράγουν δομικά 

υλικά όπως αδρανή, τσιμέντο, κεραμικά, τούβλα κ.λπ. θα μπορούσε να αμβλύνει τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα νερού. Συνεπώς παρατηρείται μεγαλύτερη ανάγκη σχεδιασμού για 

περισσότερο αποδοτική χρήση του νερού. 

• Ρύπανση 

Η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει τοπική επιδείνωση της ποιότητας του νερού. 

• Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες 

Οικοδομικά υλικά όπως το σκυρόδεμα φθείρονται με τους κύκλους ψύξης και απόψυξης. Τα υλικά χάνουν 

σταδιακά την ακαμψία και τη δύναμή τους. Η λιθοδομή μπορεί να καταπονείται εσωτερικά λόγω παγετού, 

αλλά συνήθως απαιτεί αρκετούς κύκλους ψύξης - απόψυξης ώστε η πέτρα να εμφανίσει ορατά σημάδια 

ζημιάς. Αυτό σημαίνει ότι η πορώδης πέτρα που χρησιμοποιείται συνήθως στα μνημεία των εύκρατων 

περιοχών μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτη σε παγετό στο μέλλον, και η διαχείριση μπορεί να είναι σε θέση 

να επικεντρωθεί σε άλλους παράγοντες φθοράς. Ο αντίκτυπος αυτής της έκφανσης της κλιματικής αλλαγής 

περιορίζεται κυρίως στις ορεινές περιοχές όπου συμβαίνουν παγετοί. Σε γενικές γραμμές η αύξηση της μέσης 

χειμερινής θερμοκρασίας θα προκαλέσει λιγότερες ζημιές σε κτίρια από παγετό ή φόρτωση χιονιού, 

μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις επισκευής κτιρίων. 
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• Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Οι άνθρωποι περνούν κατά μέσο όρο περίπου το 90% της ζωής τους σε εσωτερικούς χώρους. Επομένως, η 

ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία, την άνεση και την 

απόδοση των ανθρώπων. Εξαρτάται, ωστόσο, από ένα συνδυασμό παραγόντων, οποιοσδήποτε από τους 

οποίους μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και / ή προβλήματα υγείας για τους χρήστες. Τα εσωτερικά 

περιβάλλοντα μπορούν να μολυνθούν από χημικούς, οργανικούς και σωματιδιακούς ρύπους που 

μεταναστεύουν από εξωτερικούς χώρους ή που προκύπτουν από εσωτερικές πηγές εκπομπών.  

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους παράγοντες με διάφορους τρόπους. Η αναμενόμενη 

αυξημένη χρήση κλιματισμού, εάν συνοδεύεται από μειωμένο αερισμό, θα μπορούσε να αυξήσει τις 

συγκεντρώσεις ρύπων που εκπέμπονται από εσωτερικές πηγές. Η υγρασία δημιουργεί συνθήκες που 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων και μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή διάβρωση των 

οικοδομικών υλικών, οδηγώντας με τη σειρά τους σε χημικές εκπομπές. Τα συστήματα θέρμανσης, 

εξαερισμού και κλιματισμού με κακή σχεδίαση ή συντήρηση ενδέχεται να εισάγουν υγρασία σε εσωτερικές 

επιφάνειες. Ο κακός αερισμός σχετίζεται με προβλήματα υγείας των χρηστών ή χαμηλότερη 

παραγωγικότητα. Ωστόσο, οι υγρές συνθήκες μπορούν να βελτιωθούν με καλά σχεδιασμένα και σωστά 

λειτουργικά συστήματα.  

Η αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερες διακοπές 

ρεύματος που εκθέτουν άτομα σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με κακή υγεία, 

οι φτωχοί και εκείνοι που ζουν σε πόλεις είναι πιο ευάλωτοι στην έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.  

• Ζημιές από κεραυνούς 

Ο κεραυνός είναι μια ξαφνική ηλεκτροστατική εκφόρτιση κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας 

μεταξύ των ηλεκτρικά φορτισμένων περιοχών ενός σύννεφου, μεταξύ αυτού του σύννεφου και ενός άλλου 

σύννεφου ή μεταξύ ενός σύννεφου και του εδάφους. Οι φορτισμένες περιοχές στην ατμόσφαιρα 

εξισορροπούνται προσωρινά μέσω αυτής της εκφόρτισης που αναφέρεται ως χτύπημα εάν χτυπήσει ένα 

αντικείμενο στο έδαφος. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα την πιθανότητα της πρόκλησης ζημιών σε κτίρια, 

αντικείμενα και δέντρα. Κεραυνοί σε δέντρα μπορεί να είναι αιτία για την εξάπλωση πυρκαγιών. 

• Διείσδυση βρόχινου νερού 

Η υψηλότερη βροχόπτωση (ειδικά το χειμώνα), η πιο ακραία βροχόπτωση και η βροχή από τον άνεμο μπορεί 

να οδηγήσουν σε βαθύτερη διείσδυση της υγρασίας σε μια πρόσοψη. Η διείσδυση του βρόχινου νερού 

συμβαίνει συχνότερα μέσω τοίχων που εκτίθενται στους υγρούς ανέμους που επικρατούν. Επιπλέον 

παρατηρείται αυξημένη διείσδυση των όμβριων υδάτων σε κτίρια από τις στέγες και τα παράθυρα 

Πολύπλοκα μοτίβα αποχρωματισμού εμφανίζονται συχνά στις επιφάνειες των πέτρινων κτιρίων σε αστικές 

περιοχές. Αυτά τα μοτίβα αντανακλούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατμοσφαιρικών ρύπων, των επιφανειακών 

στρωμάτων της πέτρας και της βροχής, που μπορούν να διαβρώσουν την επιφάνεια. Οι ακραίες 

βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο έντονο αντίκτυπο στα παραδοσιακά αρχιτεκτονήματα. Αυτό 

συνεπάγεται με υψηλότερη υγρασία που οδηγεί σε αύξηση των παρασίτων και της μούχλας και συνεπώς με 

αύξηση των ζημιών σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών χώρων και συνόλων. Σχετικά με τα κτίρια 

πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχει αύξηση των αναγκών για εργασίες συντήρησης, καθώς η τακτική 
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συντήρηση μπορεί να παρέχει προστασία όχι μόνο από την διείσδυση ή την διάβρωση των βροχών αλλά και 

για πιθανές επιπτώσεις από τη διάβρωση του ανέμου. 

Οι κλιματικές προβλέψεις δείχνουν αύξηση της μέσης χειμερινής βροχόπτωσης μόνο για το 2050 σύμφωνα 

με το σενάριο RCP4.5 και καμία ανιχνεύσιμη αλλαγή στη μέση χειμερινή ταχύτητα ανέμου. Επομένως, δεν 

αναμένεται ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει τα τρέχοντα επίπεδα διείσδυσης των όμβριων 

υδάτων σε ένα επίπεδο όπου τα εξωτερικά στοιχεία, τα υλικά ή οι αρμοί ενός σύγχρονου κτιρίου, δεν 

παρέχουν πλέον την απαιτούμενη αντίσταση βροχόπτωσης. Επομένως, η βροχή που κινείται από τον άνεμο 

δεν θα αλλάξει σημαντικά υπό την κλιματική αλλαγή. 

• Ζημιές από τον άνεμο 

Οι ζημιές από τον άνεμο σε κτίρια θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος 

περισσότερο από άλλες, καθώς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τη ζημιά ή να 

προσαρμοστούν για να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους. Έντονοι άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αύξηση 

των σοβαρών ζημιών στα κτίρια και καθυστερήσεις στην κατασκευή. Σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και 

απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

3.5 Διατομεακές και έμμεσες επιπτώσεις  

Στην παρούσα παράγραφο συνοψίζονται ομάδες σημαντικών επιπτώσεων στο Δομημένο Περιβάλλον και την 

Πολιτιστική Κληρονομιά, οι οποίες αναλύονται σε άλλη τομεακή αναφορά 

• Ζήτηση ψύξης (αναλυτικότερα στον τομέα Ενέργειας): Λόγω αλλαγής στην ετήσια και εποχιακή ή 

ακραία θερμοκρασία αναμένεται αύξηση της μέσης θερινής θερμοκρασίας, καθώς και αύξηση της 

έντασης και της συχνότητας κυμάτων καύσωνα. Ως εκ τούτου αναμένεται αν αυξηθεί η ζήτηση για 

θερινή ψύξη. Το γεγονός αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της εγκατάστασης μηχανικών 

συστημάτων ψύξης, την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και την ενδεχόμενη αδυναμία του 

δικτύου να αντιμετωπίσει τη ζήτηση.  

• Ζήτηση υδατικών πόρων (αναλυτικότερα στον τομέα Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες): Λόγω αλλαγής 

στην ετήσια και εποχιακή ή ακραία θερμοκρασία αναμένεται η αύξηση της μέσης θερινής 

θερμοκρασίας και άρα περισσότερο ζεστά καλοκαίρια. Ως εκ τούτου αναμένεται να αυξηθεί η 

κατανάλωση νερού στα κτίρια. Το γεγονός αυτό θα έχει ως συνέπεια τον κίνδυνο μείωσης της 

διαθεσιμότητα νερού, ενώ είναι πιθανή η επιβολή περιορισμών σε συγκεκριμένες χρήσεις. 

• Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων (αναλυτικότερα στον τομέα Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες): Λόγω 

των μεταβολών στην ετήσια ή εποχιακή βροχόπτωση μειώνονται οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις, με 

αποτέλεσμα τη λειψυδρία και τη μείωση στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. Οι πιθανές 

συνέπειες είναι  

o Προσαρμογή των υποδομών ύδρευσης θα επηρεάσει τη μελλοντική ανάπτυξη περιοχών 

o Μείωση του διαθέσιμου νερού για τα νοικοκυριά 

o Πιθανή ανάγκη νέων υποδομών συλλογής νερού και αύξηση κόστους κατασκευής 

o Αύξηση των απαιτήσεων άρδευσης των χώρων πρασίνου 

• Ζημιές από πλημμύρες (αναλυτικότερα στον τομέα Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες, καθώς και στον 

τομέα Παράκτιες Ζώνες): Τόσο λόγω της αύξηση των καταιγίδων συμπεριλαμβανομένων των 

ακραίων βροχοπτώσεων, των ακραίων ανέμων και των κυμάτων, όσο και λόγω της ανόδου της 
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στάθμης της θάλασσας αναμένεται αυξημένος κίνδυνος από πλημμύρες και έντονα, συχνότερα 

ακραία καιρικά φαινόμενα. Το γεγονός αυτό αναμένεται να επιφέρει ως επιπτώσεις την αύξηση των 

πλημμυρών των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων παράκτιων αρχαιολογικών χώρων, 

σημαντικών τοπίων και χώρων πρασίνου. Την αύξηση των πλημμυρών των αστικών περιοχών και των 

κτιρίων. Την αύξηση στις αστραπιαίες πλημμύρες και την αύξηση της απορροής όμβριων από κτίρια. 

Οι συνέπειες από αυτά τα φαινόμενα είναι πολλαπλές και σημαντικές: 

o Κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής 

o Ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία και σε υποδομές έκτακτης ανάγκης 

o Αύξηση ζημιών σε γήπεδα και ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών χώρων και κτιρίων 

o Συνέπειες για τη χρήση γης στο μέλλον, αυξάνουν τη ζήτηση για αντιπλημμυρικά έργα 

o Επηρεάζεται η επιλογή θέσεων για χωροθέτηση βασικών υποδομών 

o Αύξηση των ζημιών στις ιδιοκτησίες 

o Διακοπή των υπηρεσιών που δυσχεραίνουν την επανεγκατάσταση στα κτίρια 

o Αύξηση των επιπέδων υγρασίας που οδηγούν σε παράσιτα και μούχλα 

o Υψηλό κόστος αποζημιώσεων. Συνέπειες για τη χρήση γης στο μέλλον 

o Αύξηση των πλημμυρών σε άλλες θέσεις και υλικές ζημιές 

o Ρύπανση με αστικά λύματα 

o Αυξημένη διαταραχή των αστικών οικονομικών λειτουργιών 

• Φωτιές (αναλυτικότερα στον τομέα Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα): 

Λόγω αλλαγών στη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία, αναμένονται θερμότερα και ξηρότερα 

καλοκαίρια. Η μεταβολή αυτή επιφέρει αυξημένο κίνδυνο εκκίνησης ή διάδοσης πυρκαγιάς σε κτίρια 

με καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ιδιαίτερα απειλούνται κτίρια με 

ξύλινες στέγες και ιστορικά κτίρια. 

• Ξήρανση και καθιζήσεις εδαφών (αναλυτικότερα στον τομέα Υποδομές): Λόγω αλλαγών στη 

βροχόπτωση και στη θερμοκρασία, καθώς και αλλαγών στην ετήσια ή εποχιακή βροχόπτωση 

αναμένονται αλλαγές στο ρυθμό εξάτμισης (υγρασίας του εδάφους) και μείωση στις καλοκαιρινές 

βροχοπτώσεις. Ως εκ τούτου αναμένεται αύξηση της μετακίνησης του εδάφους, καθίζηση των 

αργιλικών εδαφών και επιπτώσεις της ξηρασίας στις υποδομές. Οι βασικότερες αναμενόμενες 

συνέπειες είναι: 

o Αύξηση της μετακίνησης των θεμελίων κτιρίων 

o Αύξηση της θραύσης σωλήνων που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την παροχή νερού 

o Επιπτώσεις σε δρόμους, γέφυρες, επιχώματα και σήραγγες 

o Επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία 

o Απώλεια βλάστησης σε χώρους πρασίνου 

• Διάβρωση εδάφους & κατολισθήσεις (αναλυτικότερα στον τομέα Υποδομές): Λόγω της 

αναμενόμενης αύξηση των καταιγίδων, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων βροχοπτώσεων, των 

ακραίων ανέμων και των κυμάτων αναμένεται η αύξηση της συχνότητας των έντονων βροχοπτώσεων 

και των χειμερινών βροχοπτώσεων. Ως εκ τούτου αναμένεται η αύξηση των κατολισθήσεων με 

συνέπειες: 

o Ανταγωνισμός και αύξηση των εντάσεων μεταξύ διάφορων χρήσεων γης.  

o Ενδεχόμενο αλλαγής οριοθετήσεων, συνέπειες στην οικοδομησιμότητα των οικοπέδων και 

των αξιών γης. 

o Βλάβες σε κτίρια και τον περιορισμό των προς ανοικοδόμηση εκτάσεων.  
o Μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης αρχαιολογικών χώρων πχ τειχίσεων  
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4 Συναρτήσεις απόκρισης  

4.1 Περίληψη 

Για κάθε μία από τις επιπτώσεις προτεραιότητας που επιλέχθηκαν για την ανάλυση του Καταλόγου 2, 

αναπτύχθηκαν οι δείκτες κινδύνου. Ο στόχος αυτών των δεικτών είναι να δημιουργηθούν είτε ποσοτικές είτε 

ποιοτικές «συναρτήσεις απόκρισης» που να συνδέουν τις συνέπειες των επιπτώσεων με κλιματικές 

μεταβλητές. 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να κατανοήσουμε την ευαισθησία (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) των 

επιλεγμένων δεικτών σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Βασίστηκε στην ανασκόπηση και σύνθεση 

των υφιστάμενων αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας και περιλαμβάνει την καταγραφή των βασικών 

υποθέσεων και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Δεδομένης της ποικίλης και 

εκτεταμένης μορφής του τομέα, αναπτύχθηκαν επιλεγμένοι δείκτες ως μέσο συγκέντρωσης βασικών 

ζητημάτων και αξιολόγησης κινδύνου. 

Για κάθε δείκτη, ζητήθηκαν κατάλληλα σύνολα δεδομένων από δημόσιες πηγές. 

Το αποτέλεσμα είναι μια συνάρτηση απόκρισης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις μελλοντικές 

προβλέψεις για το κλίμα, στο Κεφάλαιο 5, για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων. 

Οι συναρτήσεις απόκρισης που αναλύονται στη συνέχεια επικεντρώνονται στα αστικά κέντρα, με έμφαση 

στο Λεκανοπέδιο. Οι συγκεκριμένες ομάδες επιπτώσεων έχουν σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά 

και με άλλους τομείς (ειδικά Υγεία και Ενέργεια), είναι σωρευτικές και αλληλοτροφοδοτούμενες. Δεν 

θεωρούνται πολύ σημαντικές στα νησιά (με εξαίρεση τη Σαλαμίνα και λιγότερο την Αίγινα), ενώ ειδικά το 

φαινόμενο της Αστική Θερμικής Νησίδας αφορά κυρίως στο Λεκανοπέδιο. 

4.2 BE1 – Αστική Θερμική Νησίδα  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πυκνά δομημένου χώρου είναι το φαινόμενο της αστικής 

θερμικής νησίδας. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, τόσο κατά τη 

μέρα όσο και τη νύχτα, σε σύγκριση με τη θερμοκρασία των περιαστικών και αγροτικών περιοχών. Ο αριθμός 

και η αύξηση των πολύ ζεστών ημερών (>35° C) και των τροπικών νυχτών (>20° C ), σε συνδυασμό με μορφή 

της πόλης, την κάλυψη και χρήση γης του Λεκανοπεδίου και τη σφράγιση του εδάφους οδηγούν σε ένταση 

του φαινομένου, με αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων.  

Η ύπαρξη θαλάσσιου μετώπου ή κάποιας μεγάλης υδάτινης επιφάνειας (πχ λίμνη) επιδρά καταλυτικά στη 

θερμοκρασία και την υγρασία της πόλης [14]. Όταν δυο περιοχές συνεχόμενες έχουν διαφορά θερμοκρασίας 

θα έχουν και διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης. Όσο συντηρείται αυτή η διαφορά θερμοκρασίας θα 

παρατηρείται μετακίνηση αέριων μαζών από την ψυχρή στη θερμή περιοχή κοντά στο έδαφος, ενώ στα 

ανώτερα στρώματα θα είναι αντίστροφη. Οι αέριες μάζες από τη θάλασσα προς της ξηρά (θαλάσσια αύρα) 

αφού εγκαταλείψουν μέρος των υδρατμών τους, συνεχίζουν την κίνησή τους επιστρέφοντας στην επιφάνεια 

της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ξηρά ψύχεται εντονότερα απ’ ότι η θάλασσα με αποτέλεσμα 

την αντίστοιχη μετακίνηση αέριων μαζών, αλλά με ένταση μικρότερη απ’ ότι της θαλάσσιας αύρας. Το ύψος 
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της θαλάσσιας αύρας μπορεί να φτάσει τα 500μ ενώ της απόγειας είναι μικρότερο από 100μ. Η θαλάσσια 

αύρα μπορεί να εισχωρήσει 20‐40 χλμ, αναλόγως του αναγλύφου [33].  

Ο λόγος πλάτος δρόμου προς ύψος κτιρίων των οικοδομημένων επιφανειών επηρεάζουν τις συνθήκες 

ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, ανέμου και ηλιοφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. Όταν η απόσταση των 

οικοδομών ισούται με το ύψος των κτιρίων τότε το κάτω μέρος της πρόσοψης με το νότιο προσανατολισμό 

σκιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή η μετακίνηση των αέριων μαζών, η οποία 

απορρέει από τη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων, δεν φτάνει μέχρι το επίπεδο των δρόμων.  

Την αποτελεσματικότητα των χώρων πρασίνου σε σχέση με την ψυκτική τους ικανότητα και την ανακούφιση 

του αισθήματος θερμικής δυσφορίας επηρεάζει το μέγεθος, το σχήμα, η παρουσία πυκνής βλάστησης και η 

απουσία κατασκευών. Οι μεγάλοι χώροι αστικού πρασίνου με μέγεθος μεγαλύτερο των 10ha έχουν 

μεγαλύτερο μέσο CED (Cooling Effect Dstance) και CEI (Cooling Effect Intensity), δηλαδή μείωση 

θερμοκρασίας 1-2° C που μπορεί να εκτείνεται και πάνω από 350m έξω από τα όρια του πάρκου [1]. Η 

απόσταση της ψυκτικής ικανότητας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η μορφολογία του αστικού 

ιστού γύρω από το πάρκο, η πυκνότητα δόμησης, η πυκνότητα πληθυσμού και άρα η κατανάλωση ενέργειας, 

ο προσανατολισμός και το ποσοστό θέασης ουρανού [34,15].  

Αποσκοπώντας στην πιο ξεκάθαρη απεικόνιση της εκτεταμένης πληροφορίας που παρέχεται από το Urban 

Atlas σχετικά με την κάλυψη και χρήση γης, πραγματοποιήθηκε νέα ομαδοποίηση των κατηγοριών 

κάλυψης/χρήσης του Urban Atlas 2012. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η παρακάτω ομαδοποίηση:  
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Πίνακας 4-1 Ομαδοποίηση κατηγοριών κάλυψης/χρήσης του Urban Atlas 2012 
 

Item 2012 (Urban Atlas) Code 2012 (Urban Atlas) Ελληνική Ονοματολογία 

(πηγή μετάφρασης: 

http://mapsportal.ypen.gr/l

ayers/geonode:el001l1_athi

na_013_egsa87) 

Συνεχής αστικός 

ιστός 

Continuous urban fabric (S.L. : > 

80%) 

11100 Συνεχής αστικός ιστός (S.L. : > 80%) 

Λοιπός αστικός 

ιστός 

Discontinuous dense urban 

fabric (S.L. : 50% - 80%), 

Discontinuous Medium Density 

Urban Fabric (S.L.: 30% - 50%), 

Discontinuous Low Density 

Urban Fabric (S.L.: 10% - 30%), 

Discontinuous very low density 

urban fabric (S.L. < 10%), 

Isolated Structures 

11210, 11220, 11230, 11240, 

11300 

Ασυνεχής πυκνός αστικός ιστός (S.L.: 

50% - 80%), Ασυνεχής μέσης 

πυκνότητας αστικός ιστός (S.L.: 30% 

- 50%), Ασυνεχής χαμηλής 

πυκνότητας αστικός ιστός (S.L.: 10% 

- 30%), Ασυνεχής πολύ χαμηλής 

πυκνότητας αστικός ιστός (S.L. < 

10%), Απομονωμένες κατασκευές  

 

Βιομηχανικές, 

εμπορικές, 

δημόσιες, 

στρατιωτικές και 

ιδιωτικές μονάδες 

Industrial, commercial, public, 

military and private units 

12100 Βιομηχανικές, εμπορικές, δημόσιες, 

στρατιωτικές και ιδιωτικές μονάδες 

Οδικό και 

σιδηροδρομικό 

δίκτυο 

Fast transit roads and 

associated land, Other roads 

and associated land, Railways 

and associated land 

12210, 12220, 12230 Δρόμοι ταχείας διέλευσης και 

συναφείς εκτάσεις. Άλλοι δρόμοι και 

συναφείς εκτάσεις, Σιδηρόδρομοι 

και συναφείς εκτάσεις  

Λιμάνια - 

Αεροδρόμια 

Port areas, Airports 12300, 12400 Περιοχές λιμένων, Αεροδρόμια 

Πράσινο, Ανοικτοί 

Χώροι και 

Αγροτική γη 

Green urban areas, Sports and 

leisure facilities, Arable land 

(annual crops), Permanent 

14100, 14200, 21000, 22000, 

23000, 24000, 25000, 31000, 

32000, 33000 

Περιοχές αστικού πρασίνου, 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και 

αναψυχής, Αρόσιμη γη (ετήσιες 

http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87


ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    142 

 

Item 2012 (Urban Atlas) Code 2012 (Urban Atlas) Ελληνική Ονοματολογία 

(πηγή μετάφρασης: 

http://mapsportal.ypen.gr/l

ayers/geonode:el001l1_athi

na_013_egsa87) 

crops, Pastures, Complex and 

mixed cultivation patterns, 

Orchards, Forests, Herbaceous 

vegetation associations, Open 

spaces with little or no 

vegetations 

καλλιέργειες), Μόνιμες καλλιέργειες 

(αμπελώνες, οπωροφόρα δέντρα, 

ελαιώνες), Βοσκοτόπια, Σύνθετα και 

μεικτά μοτίβα καλλιεργειών, 

Οπωρώνες πλησίον αστικών 

περιοχών, Δάση, Συνδυασμοί 

ποώδους βλάστησης (φυσικά 

λιβάδια, βάλτοι),  Ανοικτοί χώροι με 

λίγη ή καθόλου βλάστηση 

(παραλίες, αμμόλοφοι, 

απογυμνωμένοι βράχοι, παγετώνες)   

Υδάτινες 

Επιφάνειες 

Wetlands, Water 40000, 50000 Υγρότοποι, Ύδατα 

Λοιπές Περιοχές Mineral extraction and dump 

sites, Construction sites, Land 

without current use 

13100, 13300, 13400 Χώροι εξόρυξης και απόρριψης 

ορυκτών, Χώροι χωρίς τρέχουσα 

χρήση 

  

Σημειώνεται ότι στα δεδομένα του Urban Atlas 2012 δεν περιλαμβάνεται πληροφορία για 7 δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής: δήμος Ύδρας, δήμος Αγκιστριού, δήμος Αίγινας, δήμος Κυθήρων, δήμος Πόρου, δήμος 

Σπετσών και δήμος Τροιζηνίας.  

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω χάρτη 4-1 και πίνακα 4-2, το Λεκανοπέδιου χαρακτηρίζεται από «Συνεχή 

Αστικό ιστό», ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Αθήνα και τον Πειραιά με τις πιο προαστιακές περιοχές να 

χαρακτηρίζονται από «Λοιπό Αστικός Ιστός». Από την άλλη οι περιφερειακές περιοχές εκτός Λεκανοπέδίου 

έχουν περιορισμένη δόμηση με την ομαδοποίηση «Πράσινο, Ανοικτοί Χώροι και Αγροτική γη» να κυριαρχεί 

τόσο στην Δυτική όσο και στην Ανατολική Αττική. 

Στο χάρτη 4-1 φαίνεται ξεκάθαρα η συγκέντρωση πυκνού αστικού ιστού στην περιοχή του Λεκανοπεδίο, με 

περιορισμένες εκτάσεις υδάτων επιφανειών, πρασίνου και μη σφραγισμένου εδάφους. 

http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:el001l1_athina_013_egsa87
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Χάρτης 4-1 Ομαδοποίηση κατηγοριών κάλυψης γης 

(Πηγή: Urban Atlas, ίδια επεξεργασία) 
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Πίνακας 4-2 Ποσοστό κατηγοριών κάλυψης γης ανά περιφερειακή ενότητα 

Περιφ. 

Ενότητα 

Συνεχής 

αστικός 

ιστός (μ.ο) 

Λοιπός 

αστικός 

ιστός 

(μ.ο) 

Βιομηχανικές, 

εμπορικές, 

δημόσιες, 

στρατιωτικές 

και ιδιωτικές 

μονάδες (μ.ο) 

Οδικό και 

σιδηροδρο

μικό 

δίκτυο 

(μ.ο) 

Λιμάνι

α - 

Αεροδρ

όμια 

(μ.ο) 

Πράσινο, 

Ανοικτοί 

Χώροι 

και 

Αγροτική 

γη (μ.ο) 

Υδάτινες 

Επιφάνειες 

(μ.ο) 

Λοιπές 

Περιοχές 

(μ.ο) 

Ανατολικ

ής 

Αττικής 

1.0% 16.9% 3.9% 5.5% 1.5% 69.7% 0.5% 1.0% 

Βορείου 

Τομέα 

Αθηνών 

8.4% 44.7% 7.5% 14.3% 0.0% 24.3% 0.0% 0.7% 

Δυτικής 

Αττικής 

2.8% 3.8% 7.5% 3.8% 4.2% 75.8% 0.2% 2.0% 

Δυτικού 

Τομέα 

Αθηνών 

37.2% 7.5% 11.1% 15.5% 0.9% 26.7% 0.1% 1.0% 

Κεντρικο

ύ Τομέα 

Αθηνών 

28.8% 7.4% 7.3% 13.2% 0.0% 43.0% 0.0% 0.4% 

Νήσων** 1.7% 21.3% 0.8% 6.1% 0.7% 66.9% 1.7% 0.8% 

Νοτίου 

Τομέα 

Αθηνών 

30.6% 22.9% 9.9% 16.1% 1.2% 18.3% 0.5% 0.5% 

Πειραιώς 36.0% 2.6% 12.0% 14.8% 4.4% 28.5% 0.4% 1.3% 

** Στην την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων έχει συμπεριληφθεί μόνο η Σαλαμίνα 

Όπως τονίζεται και στη Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή του δήμου Αθηναίων [30], είναι πολύ 

σημαντικός και ο ρόλος τον μικρών χώρων πρασίνου ως σημεία δροσισμού. Επίσης είναι σημαντική η 

παρουσία πράσινων κατακόρυφων τοίχων και φυτεμένων δωμάτων, δεδομένα τα οποία εκλείπουν. 

Όπως αναλύεται στην αναφορά Παραδοτέο 5 «Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου 

περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» του ΠΕΣΠΚΑ Αττικής: 

• Η μέγιστη θερμοκρασία στην περιοχή της Αθήνας να αυξάνεται κατά 0.14° C ανά δεκαετία, με 

αποτέλεσμα την αύξηση κατά 1.1° C έως το 2100, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5 . Για το ακραίο 

σενάριο RCP8.5 προβλέπεται αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας 0.51° C / δεκαετία για την περίοδο 

2045-2100.  

Το φαινόμενο είναι πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό και δεν υπάρχουν επαρκείς πηγές δεδομένων. Η παρούσα 

συνάρτηση απόκρισης προσεγγίζει την επίπτωση μέσω δυο παραμέτρων που συνδυαστικά δίνουν ενδείξεις 

για την αναμενόμενη ένταση του φαινομένου. 
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Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη συγκέντρωση πολύ θερμών ημερών, για την περίοδο αναφοράς, 

καθώς και για τις δυο μελλοντικές περιόδους και τα δυο διαφορετικά σενάρια εκπομπών. Παρατηρούμε ότι 

ο μεγαλύτερος αριθμός πολύ θερμών ημερών συγκεντρώνεται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, με 

επίκεντρο το Λεκανοπέδιο και η εικόνα αυτή εμφανίζει σαφείς τάσεις επιδείνωσης και εξάπλωσης σε όλα τα 

μελλοντικά σενάρια.  
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Χάρτης 4-2 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 
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Χάρτης 4-3 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-4 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-5 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Χάρτης 4-6 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη συγκέντρωση τροπικών νυχτών, για την περίοδο αναφοράς, καθώς 

και για τις δυο μελλοντικές περιόδους και τα δυο διαφορετικά σενάρια εκπομπών. Ο αριθμός τροπικών 

νυχτών στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, με επίκεντρο το Λεκανοπέδιο, παρατηρείται μεν αυξημένος, αλλά 

εμφανίζει εικόνα μεγαλύτερης και ομαλότερης διάχυσης στην περιαστική περιοχή, παράκτια και με έμφαση 

στη νοτιοανατολική Αττική, με σαφείς τάσεις επιδείνωσης και εξάπλωσης σε όλα τα μελλοντικά σενάρια. 
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Χάρτης 4-7 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 
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Χάρτης 4-8 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-9 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-10 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Χάρτης 4-11 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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4.3 ΒΕ2 – Ζήτηση Θέρμανσης 

Οι θερμότεροι χειμώνες οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και άρα και σε μειωμένα 

έξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αποτελεί ευκαιρία εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και 

ανακούφισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.  

Όπως αναλύεται στην αναφορά Παραδοτέο 5 «Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου 

περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» του ΠΕΣΠΚΑ Αττικής, η ελάχιστη θερμοκρασία για την περιοχή της 

Αθήνας, σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5, δείχνει μια αυξανόμενη τάση 0.13° C / δεκαετία με αποτέλεσμα τη 

συνολική αύξηση κατά 1.0° C μέχρι το 2100. Αντιστοίχως, για το ακραίο σενάριο RCP8.5 η αύξηση προβλέπεται 

να είναι0.48° C / δεκαετία μέχρι το 2100.  

Η συνάρτηση απόκρισης προσεγγίζει τη ζήτηση για θέρμανση, συνδυάζοντας πληροφορίες για τα κτίρια με 

την έκθεσή τους σε αυξημένη ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τις ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την 

περίοδο αναφοράς, καθώς και για τις δυο μελλοντικές περιόδους και τα δυο διαφορετικά σενάρια εκπομπών.  

Παρατηρούμε ότι η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του χειμώνα είναι υψηλότερη στις παράκτιες περιοχές και 

ιδιαίτερα στα νοτιανατολικά της Αττικής σε σχέση με τις βoρειοδυτικές περιοχές, και ιδιαίτερα τις ορεινές. 

Οι περιοχές του Λεκανοπεδίου καταλαμβάνουν ενδιάμεσες θέσεις. Στα μελλοντικά σενάρια οι θερμοκρασίες 

αυξάνονται αντίστοιχα.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    158 

 

Χάρτης 4-12 Ελάχιστη θερμοκρασία (° C) χειμώνα την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 
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Χάρτης 4-13 Ελάχιστη θερμοκρασία (° C) χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-14 Ελάχιστη θερμοκρασία (° C ) χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-15 Ελάχιστη θερμοκρασία (° C ) χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Χάρτης 4-16 Ελάχιστη θερμοκρασία (° C ) χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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4.4 ΒΕ3 – Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

Η συνάρτηση απόκρισης είναι ποιοτική και προσεγγίζει την επίδραση στην αποτελεσματικότητα των χώρων 

πρασίνου, συνδυάζοντας την αύξηση της ετήσιας μέγιστης θερμοκρασίας με την παρουσία πρασίνου. 

Όπως αναλύεται στην αναφορά Παραδοτέο 5 «Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου 

περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» του ΠΕΣΠΚΑ Αττικής: 

• Μεγαλύτερες αυξήσεις της θερινής σε σχέση με την μέση ετήσια θερμοκρασία  

• Αναφορικά με την ετήσια βροχόπτωση το ήπιο σενάριο RCP4.5 δείχνει μείωση της κατά 6.5 mm / 

δεκαετία, ενώ για το ακραίο σενάριο με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις εκλυόμενων αερίων του 

θερμοκηπίου (RCP8.5) η μείωση είναι 4.5 mm / δεκαετία. Αυτοί οι ρυθμοί μείωσης οδηγούν σε ετήσια 

μείωση της τάξης των 55 mm και 40 mm αντίστοιχα για το κάθε σενάριο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των 85 ετών έως το 2100. 

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν οι χώροι πρασίνου εντοπίζονται συνοπτικά στα παρακάτω: 

• Αποτελούν τους πνεύμονες της πόλης, διατηρώντας την ισορροπία Ο2 και CO2  

• Οικολογική αναβάθμιση, προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων  

• Προστασία εδαφών και υδροφόρου ορίζοντα  

• Προβάλουν αντίσταση στην εξάπλωση της δόμησης  

• Βελτίωση του μικροκλίματος και μείωση του φαινομένου των θερμών νησίδων  

• Λειτουργεί ως φίλτρο τόσο για την ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και για την ηχορύπανση  

• Αποτελούν χώρους συνεύρεσης, άσκησης και αναψυχής για τους κατοίκους με πολύ θετικά 

αποτελέσματα για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων  

Κομβικό ρόλο παίζουν οι ατμοσφαιρικές μεταβολές, με κυριότερους παράγοντες τη μορφολογία και 

τοπιογραφία του εδάφους, η ηλιακή ακτινοβολία, οι άνεμοι, τα υλικά και η γεωμετρία της δόμησης, ο 

κυκλοφοριακός φόρτος, το είδος, το μέγεθος και η κατανομή του πρασίνου [47]. Ειδικά το αστικό πράσινο 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μικροκλίματος του αστικού ιστού και συγκεκριμένα: 

• Τα φυτά έχουν μικρότερη θερμική χωρητικότητα και αγωγιμότητα σε σχέση με αυτές των υλικών 

δόμησης (κτίρια, ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κλπ.) 

• Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από τα φύλλα σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται μικρότερη εκπομπή ακτινοβολίας προς την ατμόσφαιρα 

• Το νερό της βροχής απορροφάται από το έδαφος, στη συνέχεια εξατμίζεται από το έδαφος και το 

φύλλωμα των δένδρων με αποτέλεσμα ο ρυθμός της εξάτμισης του νερού να είναι μεγαλύτερος 

στις περιοχές με βλάστηση 

• Τα φυτά μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου κοντά στο επίπεδο του εδάφους 

• Τα φυτά κατακρατούν λεπτούς κόκκους σκόνης, πίσσα, λάδια και ραδιενεργά στοιχεία, με μηχανική 

δράση. Η ταχύτητα των ρύπων μειώνεται καθώς συναντούν το φύλλωμα, οι βαρύτεροι κόκκοι 

πέφτουν, ενώ οι λεπτότεροι «κολλάνε» στα μέλη των φυτών λόγω ηλεκτροστατικού πεδίου που 

δημιουργείται κατά την εξάτμιση. Έχει παρατηρηθεί κατακράτηση έως και 25%. Με τον ίδιο 

μηχανισμό κατακρατούν και τα βακτήρια  

• Φωτοσυνθέτουν, δηλαδή με τη βοήθεια της χλωροφύλλης και του φωτός απορροφούν CO2 και 

παράγουν γλυκίδια αποβάλλοντας Ο2 και Ο3 
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• Ρυθμίζουν την υγρασία και τη θερμοκρασία. Από μετρήσεις προκύπτει ότι περιοχές κατοικίας κοντά 

σε ζώνες πρασίνου πλάτους 50 – 100μ μπορούν να έχουν θερμοκρασία κατά 4° C μικρότερη από το 

κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή οι περιοχές αυτές έχουν κατά 5% υψηλότερη υγρασία. 

• Κατακρατούν τοξικά αέρια και κυρίως SO2. Η αποτελεσματικότητα των χώρων πρασίνου αυξάνει αν 

χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη έκταση κοντά στις πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να 

εμποδίσουν τη διάχυση των ρύπων. 

Το μέγεθος των χώρων πρασίνου, η διαμόρφωσή τους αλλά και το είδος της βλάστησης παίζουν ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα επίδρασης στο περιβάλλον. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10στρ και η βλάστηση πυκνή, 

υψηλή και αρδευόμενη. Τα δένδρα παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και οι άλλες μορφές βλάστης – 

τα συνοδά στοιχεία – προσφέρουν στην καθ’ ύψος διαφοροποίηση και διαδοχή [47]. 

Υπάρχουν μελέτες που εντοπίζουν είδη πιο ανθεκτικά (Life GRIN, LIFE17GIC_GR_000029) [18] ή με καλύτερη 

ψυκτική ικανότητα από άλλα, ενώ οι δενδροστοιχίες, οι λεωφόροι δένδρων και τα δίκτυα αστικού πρασίνου 

που συνδέουν μεγάλους και σημαντικούς χώρους πρασίνου προσφέρουν στην ανακούφιση των πεζών και 

των ποδηλατών, καθώς και στα παρακείμενα κτίρια.  

Οι προβλεπόμενες αλλαγές στη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη μάρανση 

των χώρων πρασίνου, την απώλεια νεοφυτεμένων δένδρων και γενικά τη μείωση της αποτελεσματικότητας 

των χώρων πρασίνου σχετικά με την ψυκτική ικανότητα και την ικανότητα δροσισμού. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας των χώρων πρασίνου, την 

κατάσταση και δυνατότητα αποτελεσματικής συντήρησης, ούτε αναλυτικά δενδρολόγια με καταγεγραμμένα 

τα είδη, την ηλικία, τη φυτοϋγεία και τη γενικότερη κατάσταση των δένδρων (τα οποία αποτελούν τη 

βασικότερη πράσινη υποδομή των πόλεων) και των υπόλοιπων πράσινων και μπλε υποδομών, τέτοια 

στοιχεία δεν εντάσσονται στη συνάρτηση απόκρισης παρότι είναι πολύ σημαντικά.  

Για διερεύνηση του αστικού πράσινου της περιφέρειας χρησιμοποιήθηκε το σύνολο δεδομένων του Urban 

Atlas 2012. Συγκεκριμένα ενοποιήθηκαν οι σχετικές κατηγορίες των χώρων Αστικού Πρασίνου (14100: Green 

urban areas) και των χώρων αθλητισμού και αναψυχής (14200: Sports and leisure facilities) σε μια ενιαία 

κατηγορία. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε το επίπεδο Street Tree Level που και αυτό παράγεται στο πλαίσιο του 

Urban Atlas 2012 LU/LC από την υπηρεσία Land Monitoring Service και το πρόγραμμα Copernicus, ώστε να 

διερευνηθεί η κατανομή μεγάλων δέντρων στην περιφέρεια. Το Street Tree Level περιλαμβάνει 

δενδροστοιχίες ή συστάδες δένδρων που καλύπτουν επιφάνεια 500τμ ή περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα έχουν 

ελάχιστο πλάτος 10μ πάνω σε τεχνητές επιφάνειες ("Artificial surfaces" /nomenclature class 1) εντός FUA (πχ 

σειρές δένδρων κατά μήκος του οδικού δικτύου εκτός των αστικών περιοχών ή δασών δίπλα σε αστικές 

περιοχές δεν περιλαμβάνονται).  

Σημειώνεται ότι τόσο το σύνολο δεδομένων του Urban Atlas 2012 όσο και αυτό του Street Tree Level 2012 

δεν περιλαμβάνουν πληροφορία για 7 δήμους της Περιφέρειας Αττικής: δήμος Ύδρας, δήμος Αγκιστριού, 

δήμος Αίγινας, δήμος Κυθήρων, δήμος Πόρου, δήμος Σπετσών και δήμος Τροιζηνίας.  

Στο χάρτη 4-17 παρατηρούμε τη διαφοροποίηση ανά δήμο του εμβαδού που καταλαμβάνει η κλάση Αστικό 

Πράσινο και Αθλητισμός/Αναψυχή σε συνδυασμό με το υψηλό πράσινο (μεγάλα δέντρα). Πρόκειται για 

ποιοτικές πληροφορίες που βοηθούν την εκτίμηση της επίπτωσης, την κατάταξη ή και την προτεραιοποίηση 

σχετικά με τη ευαισθησία των χώρων πρασίνου. 
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Χάρτης 4-17 Επιφάνεια αστικού πρασίνου και χώρων αναψυχής/αθλητισμού ανά δήμο και παρουσία υψηλού πρασίνου 

Πηγή: Urban Atlas/ LCLU 2012, TSL 2012, ίδια επεξεργασία 
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Η προτεινόμενη συνάρτηση απόκρισης έχει ποιοτικό χαρακτήρα λόγω έλλειψης ανοιχτών και αξιόπιστων 

δεδομένων για το αστικό πράσινο, τις πράσινες υποδομές και την αστική βιοποικιλότητα σε περιφερειακό 

επίπεδο. Συνδέει την αύξηση της μέγιστης θερμοκρασία με την παρουσία χώρων πρασίνου διαφορετικού 

μεγέθους και ποιότητας. 

Ακολουθούν χάρτες που απεικονίζουν τη ετήσια μέγιστη θερμοκρασία, για την περίοδο αναφοράς, καθώς 

και για τις δυο μελλοντικές περιόδους και τα δυο διαφορετικά σενάρια εκπομπών. Παρατηρούμε ότι οι 

υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, με επίκεντρο το Λεκανοπέδιο και 

η εικόνα αυτή εμφανίζει σαφείς τάσεις επιδείνωσης και εξάπλωσης σε όλα τα μελλοντικά σενάρια.  
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Χάρτης 4-18 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 
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Χάρτης 4-19 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-20 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-21 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Χάρτης 4-22 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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4.5 ΒΕ4 – Υπερθέρμανση κτιρίων 

Η μεταβολή στην ετήσια, εποχιακή ή ακραία θερμοκρασία οδηγεί σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας (ειδικά 

της θερινής) και των κυμάτων καύσωνα. Προκαλούνται αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, 

ειδικά του ευάλωτου πληθυσμού ενώ επηρεάζεται και η παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος 

διαβίωσης και η ποιότητα ζωής, λόγω και της υπερθέρμανσης του εξοπλισμού στο εσωτερικό των κτιρίων.  

Υπερθέρμανση ορίζεται ως η κατάσταση όπου η θερμοκρασία μέσα σε ένα κτίριο γίνεται πολύ ζεστή για τη 

θερμική άνεση των χρηστών. Το εύρος των ανθρώπινων αντιδράσεων σε υψηλές θερμοκρασίες ποικίλλει, 

από την άβολη αίσθηση μέσω της απώλειας παραγωγικότητας, έως της ασθένειας και τελικά του θανάτου 

που σχετίζεται με τη θερμότητα. Το επίπεδο των επιπτώσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις απόλυτες 

θερμοκρασίες, το ρυθμό μεταβολής στις μέγιστες θερμοκρασίες, την επιμονή των υψηλών θερμοκρασιών 

και το εύρος της ημερήσιας θερμοκρασίας. Αυτές οι επιπτώσεις, σχετίζονται με το επίπεδο άνεσης, την 

διαταραχή του ύπνου, πιθανούς κινδύνους για την υγεία και το ενεργειακό κόστος. Είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί το πιθανό οικονομικό κόστος αυτού του κινδύνου. Η αυξημένη χρήση κλιματισμού (μια αυτόνομη 

απόκριση για προσαρμογή στην υπερθέρμανση του κτιρίου) συνδέεται με την αυξημένη χρήση ενέργειας 

ψύξης. Η θερμική άνεση στο οικιακό περιβάλλον είναι σημαντική τόσο για την υγεία όσο και για την 

παραγωγικότητα. Οι υψηλές θερμοκρασίες υπνοδωματίου, οδηγούν σε κακή ποιότητα ύπνου και κακή 

απόδοση στην εργασία την επόμενη μέρα, επιδεινώνονται δε σε περιπτώσεις όπου το περιβάλλον εργασίας 

παρουσιάζει επίσης χαρακτηριστικά υπερθέρμανσης. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Chartered Institution of Building Services Engineers Current (CIBSE) σκιαγραφεί ένα 

όριο ανοχής των ανθρώπων στην υπερθέρμανση στους 28° C για οποιονδήποτε χώρο κτιρίου με εξαίρεση τα 

υπνοδωμάτια όπου η θερμοκρασία ορίου ανοχής στην υπερθέρμανση είναι στους 26° C. Αυτό το όριο δεν 

πρέπει να ξεπεραστεί για περισσότερο από 1% των ωρών εργασίας. Το CIBSE ορίζει επίσης ένα όριο άνεσης, 

το οποίο είναι 3° C χαμηλότερο από το όριο υπερθέρμανσης, δηλαδή 25° C γενικά και 23° C για τα 

υπνοδωμάτια [6]. 

Ο αριθμός ημερών για τις οποίες η μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία αέρα φτάνει ή υπερβαίνει τους 26° C 

λαμβάνεται ως το αρχικό σημείο για να οριστεί η υπερθέρμανση ενός κτιρίου. Αυτή είναι επίσης η 

θερμοκρασία στην οποία παρατηρείται περίπου 10% μείωση της παραγωγικότητας. Τα επίπεδα 

παραγωγικότητας σχετίζονται με την εξωτερική θερμοκρασία από το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας 

της Εργασίας στις ΗΠΑ, το οποίο διαπίστωσε ότι η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 8% στους 26° C, κατά 29% 

στους 32° C και κατά 62% στους 38° C [6,2]. 

Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός θα υπάρχει αύξηση του αριθμού των κτιρίων και εγγενής κίνδυνος 

υπερθέρμανσης, στις περιπτώσεις όπου τα νέα κτίρια δεν είναι καλά σχεδιασμένα. Ωστόσο, η κακή θερμική 

άνεση τόσο σε οικιακά όσο και σε μη οικιακά κτίρια προκύπτει από τον λανθασμένο σχεδιασμό των εκάστοτε 

κτιρίων. Ως εκ τούτου, οι συνέπειες δεν συνδέονται με τις αλλαγές στον πληθυσμό ή τον αριθμό των 

νοικοκυριών και συνεπώς δεν έχουν εφαρμοστεί κοινωνικοοικονομικές προβλέψεις. 

Η συνάρτηση απόκρισης μετρά τον αριθμό των ημερών με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 26° C , ενώ 

δεδομένα σχετικά με τη χρήση του κτιρίου και το έτος κατασκευής δίνουν ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τις 

απώλειες ενέργειας.  
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Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη συγκέντρωση ημερών με μέγιστη θερμοκρασία πάνω από 26° C, 

για την περίοδο αναφοράς, καθώς και για τις δυο μελλοντικές περιόδους και τα δυο διαφορετικά σενάρια 

εκπομπών. Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών συγκεντρώνεται στον πυκνοδομημένο αστικό 

ιστό, με επίκεντρο το Λεκανοπέδιο. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται ταχύτερα στις παράκτιες περιοχές και 

ιδιαίτερα στα νοτιανατολικά της Αττικής σε σχέση με τις βoρειοδυτικές περιοχές, και ιδιαίτερα τις ορεινές. 

Οι περιοχές του Λεκανοπεδίου καταλαμβάνουν ενδιάμεσες θέσεις.  
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Χάρτης 4-23 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C  την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 
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Χάρτης 4-24 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-25 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C  τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 
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Χάρτης 4-26 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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Χάρτης 4-27 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26ο° C τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
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5 Ποσοτικοποίηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

5.1 Εισαγωγή  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κλιματικές προβλέψεις εφαρμόστηκαν 

στις συναρτήσεις απόκρισης. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αφορούν μόνο την ευαισθησία στην κλιματική 

αλλαγή. Δεν γίνεται καμία αλλαγή στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική γραμμή αναφοράς. Οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες παρουσιάζονται μόνο στο Κεφάλαιο 6. 

Για κάθε δείκτη δίνεται μια κάρτα βαθμολογίας για να δείξει την εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις που δίνονται 

και το επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας. 

Η εμπιστοσύνη εκτιμάται ως υψηλή (H), μέση (M) ή χαμηλή (L). 

Οι κίνδυνοι (Απειλές και ευκαιρίες) βαθμολογούνται είτε με υψηλή (3) μέτρια (2) ή χαμηλή (1). Αυτά θα 

δοθούν για τις χαμηλότερες (L) και τις ανώτερες (U) εκτιμήσεις για τις περιόδους του 2040 και 2090. 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος/Ευκαιρία 

X XXXX      

Ταξινόμηση Εμπιστοσύνης  

Κατηγορία 
Εμπιστοσύνης 

Ορισμός 

Υψηλή (Υ) 
Αξιόπιστη ανάλυση και μέθοδοι, με ισχυρή θεωρητική βάση, υποκείμενη σε επανεξέταση 
από ομότιμους και αποδεκτή στον τομέα ως «κατάλληλη για το σκοπό». 

Μέτρα (M) 
Εκτίμηση δυνητικών επιπτώσεων ή συνεπειών, βασισμένων θεωρητικά, με τη χρήση 
αποδεκτών μεθόδων και με κάποια συμφωνία σε ολόκληρο τον τομέα 

Χαμηλή (Χ) 
Προβολή εμπειρογνωμόνων με βάση περιορισμένες πληροφορίες, π.χ. αποσπασματικά 
στοιχεία ή πολύ απλοϊκές μεθόδους εκτίμησης 
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Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες βαθμολογούνται όπως οι τάξεις μεγέθους που χρησιμοποιούνται για τη 

βαθμολόγηση επιπτώσεων του Καταλόγου 1. Για σκοπούς βαθμολόγησης 3 = Υψηλή, 2 = Μεσαία και 1 = 

Χαμηλή το επίπεδο κινδύνου / ευκαιρίας σχετίζεται με το πιο σχετικό οικονομικό / περιβαλλοντικό / 

κοινωνικό κριτήριο. 

Επίπεδο κινδύνου ή ευκαιρίας 

3 Θετικές - Υψηλές συνέπειες 

2 Θετικές - Μεσαίες συνέπειες 

1 Θετικές - Χαμηλές συνέπειες 

1 Αρνητικές - Λιγότερες συνέπειες 

2 Αρνητικές - Μεσαίες συνέπειες 

3 Αρνητικές - Υψηλές συνέπειες 

- Χωρίς δεδομένα 
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5.2 BE1 – Αστική Θερμική Νησίδα 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

BE1a 
Αστική Θερμική Νησίδα 

Αριθμός Πολύ Θερμών Ημερών  
(NDTX35_ANNUAL) 

Μ 2 3 3 3 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η αύξηση των πολύ θερμών ημερών ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

NDTX35_ANNUAL   
 

2040s 2090s 

Περιφ. Ενότητα Πληθυσμός Σήμερα RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Ανατολικής Αττικής 502.348 8 10 12 13 46 

Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680 10 12 14 15 50 

Δυτικής Αττικής 160.927 8 12 14 15 50 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675 17 16 20 21 61 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520 16 16 20 21 61 

Νήσων* 64.617 9 13 16 18 55 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826 20 17 21 23 63 

Πειραιώς 448.997 20 17 22 24 64 

Σύνολο 3.817.590 13 +14 +17 +18 +55 

* Από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων έχουν εξαιρεθεί τα Κύθηρα, οι Σπέτσες και η Ύδρα 

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη χωρική διαφοροποίηση ενδοπεριφερειακά της μεταβολής των 

πολύ θερμών ημερών.  
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Χάρτης 5-1 Μέσος αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35° C ) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 
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Χάρτης 5-2 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών (>35° C ) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 
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Χάρτης 5-3 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών (>35° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 
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Χάρτης 5-4 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών (>35° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 
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Χάρτης 5-5 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών (>35ο° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 
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Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος 

BE1b 
Αστική Θερμική Νησίδα 

Αριθμός Τροπικών Νυχτών  
(NDTN20_ANNUAL) 

Μ 1 2 2 3 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η αύξηση των τροπικών νυχτών ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

NDTN20_ANNUAL   
 

2040s 2090s 

Περιφ. Ενότητα Πληθυσμός Σήμερα RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Ανατολικής Αττικής 502.348 55 27 34 37 73 

Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680 52 30 35 39 73 

Δυτικής Αττικής 160.927 41 30 37 40 78 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675 64 26 31 36 66 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520 65 26 30 36 65 

Νήσων* 64.617 67 25 30 35 66 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826 68 25 30 36 66 

Πειραιώς 448.997 70 24 28 34 63 

Σύνολο 3.817.590 59 +27 +32 +37 +69 

* Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων δεν περιλαμβάνεται ο πληθυσμός από τα Κύθηρα, τις Σπέτσες και την Ύδρα, διότι δεν 

αναμένεται σημαντική επίπτωση από το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (βλ. παρ. 4.1) 

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη χωρική διαφοροποίηση ενδοπεριφερειακά της μεταβολής των 

τροπικών νυχτών.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-6 Μέσος αριθμός τροπικών νυχτών (>20° C ) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-7 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20° C) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-8 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-9 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20ο° C ) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-10 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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5.3 ΒΕ2 – Ζήτηση Θέρμανσης 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Ευκαιρία 

ΒΕ2 
Ζήτηση Θέρμανσης 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Χειμώνα 
(TN_DJF) 

Μ 1 1 1 3 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η αύξηση της μέσης ελάχιστης θερμοκρασία χειμώνα (Δεκέμβριος, 

Ιανουάριος, Φεβρουάριος) ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

TN_DJF   
 

2040s 2090s 

Περιφ. Ενότητα Αρ. κτιρίων Σήμερα RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Ανατολικής Αττικής 192.523 3.63 1.30 0.51 1.36 3.74 

Βορείου Τομέα Αθηνών 93.125 2.84 1.26 0.51 1.33 3.72 

Δυτικής Αττικής 56.261 2.36 1.26 0.46 1.29 3.74 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 92.877 2.97 1.25 0.53 1.34 3.82 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 104.675 3.15 1.26 0.53 1.35 3.77 

Νήσων* 46.897 4.23 1.31 0.58 1.48 4.02 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 66.560 3.52 1.26 0.54 1.37 3.81 

Πειραιώς 75.054 3.38 1.25 0.55 1.37 3.93 

Σύνολο 727.972 3.26 +1.27 +0.52 +1.36 +3.79 

* Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των κτιρίων από τα Κύθηρα, τις Σπέτσες και την Ύδρα, διότι δεν 

αναμένεται σημαντική επίπτωση από το φαινόμενο στα νησιά (με εξαίρεση τη Σαλαμίνα και λιγότερο την Αίγινα), (βλ. παρ. 4.1) 

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη χωρική διαφοροποίηση ενδοπεριφερειακά της μεταβολής της 

ελάχιστης θερμοκρασίας χειμώνα.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-11 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (° C ) χειμώνα την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-12 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (° C ) χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-13 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (° C ) χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-14 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (° C) χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-15 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (° C ) χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    199 

5.4 ΒΕ3 – Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος/Ευκαιρία 

BE3 
Αποτελεσματικότητα Χώρων Πρασίνου 

Μέση Μέγιστη Ετήσια Θερμοκρασία 
(ΤΧ_ANNUAL) 

L 1 1 2 3 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η αύξηση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας (ετήσια) ανά Περιφερειακή 

Ενότητα. 

ΤΧ_ANNUAL   
 

2040s 2090s 

Περιφ. Ενότητα Εμβαδόν 
αστικού 

πρασίνου 
(UA: Urban 

green + 
Leisure) 

% Υψηλού 
πρασίνου 

(Tree 
Street 

Level – UA) 

Σήμερα RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Ανατολικής Αττικής 14.566.250 5.38 20.18 1.49 1.54 1.86 4.60 

Βορείου Τομέα Αθηνών 9.728.747 19.10 20.09 1.51 1.60 1.88 4.71 

Δυτικής Αττικής 1.906.796 0.53 19.74 1.51 1.59 1.90 4.74 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 2.408.625 2.85 20.93 1.51 1.60 1.92 4.75 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 10.253.588 7.31 20.98 1.51 1.60 1.91 4.74 

Νήσων** 156.834 5.00 21.26 1.52 1.60 1.98 4.77 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 6.136.015 4.69 21.43 1.50 1.58 1.93 4.71 

Πειραιώς 2.153.652 1.71 21.46 1.50 1.59 1.92 4.72 

Σύνολο 47.310.507 - 20.62 +1.50 +1.58 +1.90 +4.70 

** Στην την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων έχει συμπεριληφθεί μόνο η Σαλαμίνα, το φαινόμενο που εξετάζεται έχει σημαντικές 

επιπτώσεις κυρίως στο Λεκανοπέδιο (βλ. παρ 4.1 και κεφ. 10). 

 

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη χωρική διαφοροποίηση ενδοπεριφερειακά της μεταβολής της 

μέσης μέγιστης θερμοκρασίας.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-16 Μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (° C ) την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    201 

 

Χάρτης 5-17 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (° C ) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-18 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-19 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (° C ) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-20 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (° C ) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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5.5 ΒΕ4 – Υπερθέρμανση κτιρίων 

Κωδικός Δείκτη Ονομασία Δείκτη 

Εμ
π

ισ
το

σ
ύ

νη
 2040s 2090s 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

L 
RCP4.5 

U 
RCP8.5 

Κίνδυνος/Ευκαιρία 

BE4 

Υπερθέρμανση κτιρίων 
Αριθμός ημερών με μέγιστη ετήσια 

θερμοκρασία >26 oC 
(NDTX26_ANNUAL) 

Μ 1 2 2 3 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η αύξηση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασία πάνω από 26oC ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. 

NDTX26_ANNUAL   
 

2040s 2090s 

Περιφ. Ενότητα Αρ. Κτιρίων Σήμερα RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Ανατολικής Αττικής 192.523 113 19 27 26 54 

Βορείου Τομέα Αθηνών 93.125 116 18 28 27 53 

Δυτικής Αττικής 56.261 113 19 27 27 55 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 92.877 127 15 23 23 48 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 104.675 127 15 23 23 47 

Νήσων* 46.897 120 16 24 23 53 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 66.560 130 13 20 20 43 

Πειραιώς 75.054 131 13 20 20 44 

Σύνολο 727.972 121 +17 +25 +24 +50 

* Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των κτιρίων από τα Κύθηρα, τις Σπέτσες και την Ύδρα, διότι δεν 

αναμένεται σημαντική επίπτωση από το φαινόμενο στα νησιά (με εξαίρεση τη Σαλαμίνα και λιγότερο την Αίγινα), (βλ. παρ. 4.1) 

Ακολουθούν χάρτες που αναδεικνύουν τη χωρική διαφοροποίηση ενδοπεριφερειακά της μεταβολής της του 

αριθμού ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία μεγαλύτερη από 26° C .  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-21 Μέσος αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Χάρτης 5-22 Μεταβολή μέσου αριθμού ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 ανά δήμο 
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Χάρτης 5-23 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά 
δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    209 

 

Χάρτης 5-24 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
ανά δήμο 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    210 

 

Χάρτης 5-25 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26° C τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 
ανά δήμο 
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6 Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στις εκτιμημένες επιπτώσεις 

6.1 Εκτίμηση σύγχρονων τάσεων και δυναμικών  

Η παρούσα έκθεση ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων για τον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος 

και της πολιτιστικής κληρονομιάς συντάσσεται εν μέσω μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από ισχυρές 

διεθνείς προκλήσεις και αβεβαιότητες, οι οποίες καθορίζουν με διαφορετικό τρόπο το πλαίσιο 

μακροπρόθεσμων επιδράσεων για κάθε Περιφέρεια. 

Η ελληνική οικονομία βίωσε κατά την τελευταία δεκαετία τη χειρότερη κρίση στη μεταπολεμική ιστορία της 

και κατόρθωσε μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και μια απώλεια του 27% του ΑΕΠ, με την 

ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, να ενταχθεί στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής [46]. Ο δρόμος, ωστόσο, που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε παραγωγική ανασυγκρότηση ή/και στην επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης 

διαφαίνεται δύσκολος και η πορεία ασταθής. Η πανδημία του κορωνοϊού και η όξυνση του προσφυγικού-

μεταναστευτικού ζητήματος αποτελούν σήμερα τις δύο ισχυρότερες επιδράσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές 

της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.  

Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους από ένα 

ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, κυρίως όμως από την 

εξάπλωση του κορωνοϊού. Η πανδημία του κορωνοϊού που είναι σε εξέλιξη - και πιθανά μελλοντικά 

αντίστοιχα φαινόμενα - δοκιμάζει τις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο 

επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας από αυτό που ίσχυε μέχρι 

σήμερα.  

Η πανδημία δοκιμάζει μακροπρόθεσμα τις πιο αδύναμες οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα 

υγείας και εντός αυτών θα επιτείνουν τις επιπτώσεις για τις περισσότερο ευάλωτες ομάδες και περιοχές. Οι 

αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής, λόγω των 

προληπτικών αλλά και των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή ευρύτερης διασποράς της πανδημίας, 

όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. Θα επηρεάσουν άμεσα την ποιότητα ζωής και τις άμεσες 

επιπτώσεις στην υγεία και θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στη 

ζωή των κοινωνιών. Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση του κορωνοϊού ή άλλων πανδημιών ενταθεί χρονικά 

και γεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. [50] 

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο προστίθεται μια παράμετρος, η οποία έως σήμερα δεν είχε υπεισέλθει στον 

στρατηγικό σχεδιασμό για χώρες όπως η Ελλάδα και είναι προς το παρόν ιδιαίτερα δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια για μακροχρόνιες προβλέψεις. Φαίνεται, όμως, βέβαιο ότι στο μέλλον θα 

υπάρχουν και θα διαπλέκονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που η παρούσα έκθεση εξετάζει, σε 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.   
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Οι προαναφερθείσες επιδράσεις και αβεβαιότητες θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ως παράμετροι κινδύνου 

επαναφοράς ενός τοπίου της κρίσης που συνδέεται με τον χώρο και τις καθημερινότητες στην πόλη και 

ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές, όπως: 

• Εντεινόμενη οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση κεντρικών περιοχών γενικής κατοικίας, με 

ταυτόχρονη στοχοποίησή τους στον κυρίαρχο λόγο, ο οποίος τις περιγράφει ως ένα ακαθόριστο 

κοινωνικό περιθώριο που περιλαμβάνει αδιάκριτα μετανάστες, ναρκομανείς και άστεγους 

• Αυξανόμενη απομάκρυνση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο τοπικού όσο και 

μητροπολιτικού χαρακτήρα, από τις κεντρικές περιοχές προς νέες περιφερειακές οικιστικές 

αναπτύξεις 

• Συσσώρευση μεγάλου όγκου κενού κτιριακού αποθέματος που αφορά πρωτίστως σε κατοικία, 

κτίρια γραφείων και καταστήματα. Στο φαινόμενο αυτό προστίθεται ο παράγοντας της 

γήρανσης των μεσοπολεμικών και πρώτων μεταπολεμικών κτισμάτων, που συγκροτούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κεντρικού κτιριακού αποθέματος  

Επιπλέον, οι ευρύτερες αυτές επιδράσεις συσχετίζονται με τον τομέα της οικοδομής που βρέθηκε σε πολύ 

έντονη κρίση την προηγούμενη δεκαετία και ιστορικά οι μεταβολές του συνυφαίνονται με την ανάπτυξη του 

χώρου, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα της επισκόπησης του τομέα. Ο τομέας της οικοδόμησης, μέσα 

από τις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας και ανάπτυξης του αστικού χώρου που επικράτησαν, συνδέεται 

στενά με την αναπαραγωγή και διεύρυνση ενός ευρύτατου φάσματος μικρών και μεσαίων αστικών 

στρωμάτων, υποκαθιστώντας πλευρές του κοινωνικού κράτους. Στηρίχτηκε δε ιστορικά σχεδόν αποκλειστικά 

στη μικρή ιδιοκτησία και τις μικρές οικοδομικές επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, 

που αναπτύσσονται παράλληλα, δραστηριοποιούνται κυρίως σε δημόσια έργα και υποδομές, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η αναπτυξιακή στροφή της δεκαετίας του 1990 και τα μεγάλα έργα που 

κατασκευάστηκαν, απαιτούσαν και ανάλογη προσαρμογή του κατασκευαστικού δυναμικού του τομέα, που 

υλοποιήθηκε με τη συγχώνευση των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών. Ο τρόπος με τον οποίο οι νέες 

εξελίξεις θα επιδράσουν στην υφιστάμενη κατάσταση του τομέα της οικοδομής και η ανάπτυξη του αστικού 

χώρου μπορεί επίσης να βρεθεί σε περιβάλλον αβεβαιότητας, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις μεγάλες 

αναπτύξεις που συνδέονται με τον τουρισμό και διεθνείς συνδέσεις και μετακινήσεις.  

Όσον αφορά την εκτίμηση βασικών δεδομένων και δυναμικών που σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον 

και την πολιτιστική κληρονομιά για την Αθήνα / Αττική και την εκτίμησή σημαντικών επιδράσεων στις 

επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή φαίνονται αρκετά ασφαλείς οι προβλέψεις της ομάδας εργασίας του 

ΡΣΑ [37] οι οποίες δεν προβλέπουν έντονες πιέσεις για τη μεγέθυνση της μητροπολιτικής περιφέρειας και 

αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι: 

• Ο πληθυσμός της Αθήνας / Αττικής προβλέπεται να παραμείνει έως το 2021 στα επίπεδα του 2001. 

Βάσει πληθυσμιακών προβολών, προβλέπονται μικρές ανακατατάξεις ανά Χωρικές Ενότητες / 

Υποενότητες της Αττικής (βλέπε και επόμενη ενότητα 6.2). 

• Η πολεοδομημένη και θεσμοθετημένη προς πολεοδόμηση γη θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

σχεδόν διπλάσιου πληθυσμού, με ποσοστά άνισα κατανεμημένα ανά τις Υποενότητες της Αττικής.  

• Επιπλέον, υπάρχει σημαντικό ποσοστό κενού κτιριακού αποθέματος, τόσο παλαιού, όσο και 

πρόσφατων κατασκευών, που δεν απορροφήθηκαν από την αγορά. 
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• Η Αττική διαθέτει πυκνό / συνεκτικό αστικό ιστό στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στα παλαιά αστικά 

κέντρα της Αττικής, που με κατάλληλες πολιτικές αποτελούν θετικό υπόβαθρο για την αποφυγή της 

διάχυσης.  

• Μεγάλα αποθέματα γης, όπως π.χ. στον Ελαιώνα, δημιουργούν ευκαιρίες για άσκηση 

ολοκληρωμένης πολεοδομικής πολιτικής στην κατεύθυνση χωρικής και ποιοτικής αναδιάρθρωσης 

του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, καθώς και πράσινης ανάπτυξης, σε άμεση γειτνίαση και 

αλληλεπίδραση με το αστικό συνεχές.  

• Υπάρχει και [αναπτύσσεται] μια νέα συγκοινωνιακή υποδομή που περιλαμβάνει και ένα σημαντικό 

δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς, κυρίως Μετρό και Προαστιακού. 

• Συνολικά, στην οικονομία της πόλης υπάρχουν ενδείξεις για την αυξανόμενη σημασία των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον πολιτισμό και τη νέα δημιουργικότητα. 

• Κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα που διατηρείται, σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες γειτονιές της 

πόλης και είναι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της. 

• Περιοχές αποβιομηχάνισης, όπως το δυτικό Ιστορικό Κέντρο και σε συνέχεια αυτού ο Ελαιώνας, οι 

παρυφές της οδού Πειραιώς η Νέα Ιωνία, ο Πειραιάς και μικρότερα αστικά κέντρα, όπως Ελευσίνα 

και Λαύριο, είναι ευνοϊκά τοποθετημένες στον αστικό ιστό και μπορούν επομένως προγραμματικά 

να αναλάβουν, με κατάλληλες πολεοδομικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, νέες δραστηριότητες και 

ρόλους, συμβάλλοντας στη συνεκτική ανάπτυξη της Αθήνας. 

Επιβεβαιώνεται, τέλος, μέσα από την αναλυτική επισκόπηση και διερεύνηση των επιπτώσεων του τομέα ότι 

η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί μια απαιτητική, πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη 

διαδικασία που επιτάσσει την υλοποίηση σημαντικών μετασχηματισμών στο κράτος, τις αγορές, τις 

επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής 

οικονομίας. 

6.2 Σενάρια Εξέλιξης Πληθυσμού 

6.2.1 Προβολές Πληθυσμού Ελλάδος της ΕΛΣΤΑΤ 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει αναπτύξει προβολές πληθυσμού για την Ελλάδα έως το 2050. Ως 

πληθυσμός βάσης χρησιμοποιήθηκε ο εκτιμώμενος πληθυσμός της 1ης Ιανουαρίου 2007, πάνω στον οποίο 

εφαρμόστηκαν τα σενάρια (χαμηλό, υψηλό, ενδιάμεσο) για τη μελλοντική πορεία της γονιμότητας, της 

θνησιμότητας και της μετανάστευσης. Με βάση τις προβλέψεις, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2050 

προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 11.500.000 περίπου (ενδιάμεσο σενάριο). 
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Διάγραμμα 6-1 Προβολές πληθυσμού για την Ελλάδα έως το 2050 

6.2.2 Προβολές πληθυσμού της EUROSTAT 

Τον Ιούνιο του 2019, η Eurostat δημοσίευσε πληθυσμιακές για 31 ευρωπαϊκές χώρες προβολές βάσει των 

δεδομένων του 2018. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα. Από την 

ανάλυση της Eurostat προκύπτει σαφής μείωση και γήρανση του πληθυσμού και για τα δύο σενάρια που 

αναλύονται, τόσο δηλαδή για το βασικό όσο και για το σενάριο χωρίς μετανάστευση. 

 

Διάγραμμα 6-2 Προβολές πληθυσμού της EUROSTAT 

  

Πίνακας 6-1 Παραδοχές και αποτελέσματα προβολών πληθυσμού της EUROSTAT 

 Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Αποτελέσματα Σεναρίου χωρίς μετανάστευση 
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Διάμεση 
ηλικία του 

πληθυσμού 
Πληθυσμός 

Διάμεση 
ηλικία του 

πληθυσμού 
Πληθυσμός 

2020 45,2  10.691.204 45,3  10.665.522 

2030 48,6  10.367.846 49,1  10.213.622 

2040 50,2  10.032.362 51,8  9.715.541 

2050 49,9  9.622.242 53,1  9.118.957 

2060 50,3  9.052.676 54,1  8.370.351 

2070 50,3  8.477.995 55,0  7.589.286 

2080 49,4  8.054.104 54,8  6.917.144 

2090 49,5  7.748.398 54,7  6.362.629 

2100 49,8 7.453.044 55,1 5.854.503 
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6.2.3 Προβολές πληθυσμού του ΡΣΑ 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών /Αττικής 2021, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας ανέθεσε τη διεξαγωγή πληθυσμιακών προβολών κατά 

ηλικία και φύλο για όλους τους δήμους και κοινότητες της Αττικής, με αφετηρία το έτος της τελευταίας 

απογραφής (2001) και καταληκτικό έτος το 2021.  

Συνολικά η περιφέρεια της Αττικής στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα είκοσι 

χρόνια μικρή αύξηση της τάξης του 0,28% το χρόνο (λαμβανομένης υπόψη της μετανάστευσης). 

Πίνακας 6-2 Απογραφές και εκτιμήσεις πληθυσμού από ΡΣΑ 

Στοιχεία Απογραφών ΕΛΣΤΑΤ Προβολές ΡΣΑ 

1991 2001 2011 2011 2016 

2021 με 
μηδενικό 
ισοζύγιο 
διεθνούς 

μετανάστευσης 

2021 με νέους 
διεθνείς 

μετανάστες (μένει 
το 59% στην 

20ετία) 

3.594.817 3.894.573 3.828.434 3.950.213 3.914.645 3.830.779 4.118.923 

6.2.4 Σενάρια εξέλιξης πληθυσμού Αττικής 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με την 

εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι:  

• Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1971-1981 ο πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε σημαντική αύξηση 

(της τάξεως του 20,4%) η οποία είχε ως αποτέλεσμα η συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Αττικής 

στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας να αυξηθεί από 31,2% που ήταν το 1971 σε 34,6% έτος 1981.  

• Από το 1991 και ο μετά πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε μικρή αύξηση κατά το απογραφικό 

διάστημα 1991-2011. Στην περίοδο αυτή η ποσοστιαία συμβολή του πληθυσμού Αττικής στο σύνολο 

του πληθυσμού της Ελλάδος παρουσιάζει μία ήπια άνοδο, δείχνοντας ότι σχεδόν σταθεροποιείται 

γύρω στο 34,5%  

Πίνακας 6-3 Μακροχρόνιες τάσεις του de facto πληθυσμού της Αττικής σε σχέση με την πορεία του πληθυσμού 
της Ελλάδος: 1971 – 2011 

Έτος Ελλάδα Αττική % 

1971 8.968.641 2.797.849 31,2% 

1981 9.740.417 3.369.424 34,6% 

1991 10.259.900 3.523.407 34,3% 

2001 10.964.020 3.761.810 34,3% 

2011 10.940.777 3.787.386 34,6% 

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω σε επίπεδο Χώρας. 

Επίσης, παρουσιάζεται η εκτίμηση πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις 

εξέλιξης πληθυσμού της Χώρας της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT καθώς και τη συμμετοχή του πληθυσμού της 

Περιφέρειας στο συνολικό πληθυσμό της Χώρας. Επίσης, γίνεται εκτίμηση του πληθυσμού της Περιφέρειας 

Αττικής λαμβάνοντας υπόψη το ΜΕΡΜ 2011-2021 της μελέτης του ΡΣΑ.  
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Πίνακας 6-4 Μακροχρόνιες προβλέψεις του πληθυσμού Ελλάδας – Αττικής 

Έτος 

Ελλάδα Αττική (34,5% συμμετοχή) 
Αττική (ΜΕΡΜ ΡΣΑ) 

ΕΛΣΤΑΤ EUROSTAT ΕΛΣΤΑΤ EUROSTAT 

Μέσο 
Σενάριο  

Βασικό 
Σενάριο 

Σενάριο χωρίς 
μετανάστευση 

Μέσο 
Σενάριο  

Βασικό 
Σενάριο 

Σενάριο χωρίς 
μετανάστευση 

Χωρίς 
μετανάστευση 

Με 
μετανάστευση 

2021 11.632.971 10.663.890 10.625.028 4.013.375 3.679.042 3.665.635 3.830.779 4.118.923 

2050 11.500.000 9.622.242 9.118.957 3.967.500 3.319.673 3.146.040 3.737.042 4.479.911 

2100 - 7.453.044 5.854.503 - 2.571.300 2.019.804 3.585.883 5.153.223 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα  

• Το μέσο σενάριο ΕΛΣΤΑΤ δίνει μια τάση αύξησης του πληθυσμού της Χώρας ως το 2040, με μικρή 

μείωση έκτοτε και ως το 2050 

• Το Βασικό Σενάριο της EUROSTAT πλησιάζει περισσότερο το Χαμηλό Σενάριο της ΕΛΣΤΑΤ. 

Δεδομένου του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας εκτιμάται ότι ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού 

της Περιφέρειας δεν θα ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της Χώρας. Γι’ αυτό 

προτείνεται η υιοθέτηση των παρακάτω σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Πίνακας 6-5 Προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής 

Έτος 
Χαμηλό σενάριο  
(Βασικό Σενάριο 

EUROSTAT) 

Μέσο σενάριο  
(ΡΣΑ χωρίς μετανάστευση) 

Υψηλό σενάριο  
(ΡΣΑ με μετανάστευση) 

2021 3.679.042 3.830.779 4.118.923 

2050 3.319.673 3.737.042 4.479.911 

2100 2.571.300 3.585.883 5.153.223 
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7 Οικονομικές Επιπτώσεις 

Μια άσκηση χρηματικής αποτίμησης επιτρέπει την αρχική σύγκριση της σχετικής σημασίας των διαφόρων 

κινδύνων εντός και μεταξύ των τομέων. Δεδομένου ότι τα χρήματα είναι ένας δείκτης με τον οποίο είναι 

εξοικειωμένοι οι άνθρωποι, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο την πιθανή 

έκταση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό του κόστους. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το αν βασίζονται σε: 

• Τιμές αγοράς Market prices - MP) 

• Μη εμπορεύσιμες αξίες (NMV) ή 

• Ενημερωμένη κρίση (IJ) 

Η ενημερωμένη κρίση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία και βασίζεται σε παρέκταση ή 

/ και ερμηνεία υφιστάμενων δεδομένων. 

Σημειώσεις: 

1  - σημαίνει αρνητικό αντίκτυπο ή απώλεια. + σημαίνει οφέλη ή μείωση του κόστους 

2  Κατάταξη κόστους αντίκτυπου: 

• Χαμηλό (L) = € 10.000 - 99.000 ετησίως 

• Μέσο (Μ) = 100.000 - 999.000 ετησίως 

• Υψηλό (H) ≥ 1 εκατ. Ευρώ ετησίως 

• ? = δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

3  Εμπιστοσύνη: 

• Υψηλή: Σημαντική εμπιστοσύνη στα δεδομένα, τα μοντέλα και τις παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομική αποτίμηση και στην εφαρμογή τους στην τρέχουσα 

αξιολόγηση. 

• Μεσαίο: Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στη συνοχή και στην πληρότητα των 

δεδομένων, των μοντέλων και των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική 

αποτίμηση. 

• Χαμηλή: Η βάση γνώσεων που χρησιμοποιείται στην οικονομική αποτίμηση είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. 
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Πίνακας 7-1 βαθμολογία Χρηματικής αποτίμηση 

Μέτρηση Ρίσκου 2040 2090 
Προβλεπόμενη 

Μέθοδος 
Εμπιστοσύνη Σημειώσεις 

BE1 - Αστική Θερμική Νησίδα 

L, RCP4.5 -Μ -Μ 

Διαμόρφωση 
τεκμηριωμένης 

γνώμης/MP 
L 

Το μέγεθος βασίζεται στην 
αύξηση του αριθμού των 

ημερών με ακραία κύματα 
θερμότητας. Τα πιθανά θετικά 

αποτελέσματα στην 
εξοικονόμηση ενέργειας το 
χειμώνα δεν έχουν ληφθεί 

υπόψη. Σημαντικοί 
διατομεακοί δεσμοί με τον 

τομέα της υγείας, της 
ενέργειας και του νερού. 

U, RCP8.5 

 

-Μ -H 

ΒΕ2 – Ζήτηση Θέρμανσης 

Αυτή η μέτρηση θα αξιολογηθεί στον ενεργειακό τομέα 

BE3 - Αποτελεσματικότητα χώρων πρασίνου 

L, RCP4.5 -L -M 
Διαμόρφωση 

τεκμηριωμένης 
γνώμης/MP 

L 

Το μέγεθος βασίζεται στο 
κόστος αντικατάστασης της 

κατεστραμμένης βλάστησης. 
Έχει εφαρμοστεί αξία 5.000 

ευρώ ανά εκτάριο U, RCP8.5 -M -Η 

ΒΕ4 – Υπερθέρμανση κτιρίων 

L, RCP4.5 
-L 

-M 

Διαμόρφωση 
τεκμηριωμένης 

γνώμης/MP 
L 

Το μέγεθος βασίζεται στην 
αύξηση του αριθμού των 

ημερών με κίνδυνο 
υπερθέρμανσης. Δεν 

προϋποθέτει αυτόνομη 
προσαρμογή ή χρήση 

(ενέργειας) ψύξης, επομένως 
οι τιμές θεωρούνται υψηλές. 

U, RCP8.5 

-L 
-H 
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8 Ικανότητα Προσαρμογής  

Η ικανότητα προσαρμογής μιας αστικής περιοχής στην κλιματική αλλαγή αναφέρεται στις ιδιότητες της 

περιοχής που την καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο ικανή στην προσαρμογή. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος 

δίνεται στην ικανότητα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, επικοινωνίας, σχεδιασμού και εφαρμογής 

στρατηγικών και εξειδικευμένων πλάνων προσαρμογής.  

Στόχος αυτών των διαδικασιών είναι η σε βάθος χρόνου, κατανόηση και αναπροσαρμογή της δυνητικής 

συμπεριφοράς διαφόρων τομέων της περιοχής (στην περίπτωση μας του συνόλου της Περιφέρειας) λόγω 

της κλιματικής αλλαγής. Η απόκτηση αυτής της γνώσης και κυρίως η δυνατότητα ανάπτυξης σχεδίων δράσης 

βοηθά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό των 

στόχων, τον εντοπισμό πιθανών οικονομικών πόρων και τελικά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

μέτρων προσαρμογής. Μακροχρόνιος στόχος και κριτήριο αποτελεσματικότητας είναι η μείωση της 

τρωτότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

επίπεδο. 

Η ικανότητα προσαρμογής σε διοικητικό (policy making) επίπεδο καθορίζεται από τη δυνατότητα σωστού 

σχεδιασμού και υλοποίησης τόσο μια στρατηγικής όσο και ενός συγκεκριμένου πλάνου προσαρμογής. Αν και 

πολλές φορές συγχέονται, η στρατηγική και το πλάνο προσαρμογής είναι διαφορετικά εργαλεία και 

εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Γενικά, η στρατηγική προσαρμογής είναι ένα σχέδιο πολιτικής που 

αποτελεί τα θεμέλια για την προσαρμογή, καθώς σε αυτό το σχέδιο στηρίζονται τα συγκεκριμένα πλάνα και 

μέτρα. Είναι ένα μη δεσμευτικό (και πολλές φορές μη ποσοτικοποιημένο) σχέδιο που μπορεί να υλοποιηθεί 

σε διαφορετικές κλίμακες. Στόχος του είναι: α) να ορίσει το στρατηγικό όραμα της περιοχής ενδιαφέροντος, 

β) να θέσει τους στόχους και την αντιστοίχισή τους με τις διεθνείς τάσεις και πολιτικές, γ) να αξιολογήσει 

τους κινδύνους και την τρωτότητα της περιοχής λόγω της κλιματικής αλλαγής, δ) να κεντρίσει το δημόσιο 

ενδιαφέρον και ε) να προσφέρει (γενικές) κατευθύνσεις και οδηγίες. Το πλάνο προσαρμογής εφαρμόζεται 

αφού έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική με στόχο να συγκεκριμενοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τα μέτρα τις 

στρατηγικής και να ορίσει τους τρόπους και τα εργαλεία εφαρμογής, παρακολούθησης και 

ανατροφοδότησης. Το πλάνο προσαρμογής πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (π.χ. 5 έτη) να 

αναγνωρίζει και να εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρόσωπα, να θέτει στόχους 

επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων και να καταλήγει σε συγκεκριμένα μέτρα. Ένα πλάνο, εκτός των άλλων, 

έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα.  

Οι ιδιότητες μιας περιοχής που καθορίζουν την ικανότητα προσαρμογής είναι τόσο ποιοτικές (π.χ. ευελιξία 

στη λήψη αποφάσεων, συνεργασίες της διοικητικής αρχής με άλλες δομές και φορείς, η ύπαρξη 

συγκεκριμένων αρμοδίων για το ζήτημα με εκτελεστική εξουσία κ.α.) όσο και ποσοτικές (π.χ. το ποσοστό 

αστικού πρασίνου, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η αφθονία ή μη χώρων σκιασμού κ.α.). 

Επιπλέον, η προσαρμοστική ικανότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η πρόσβαση και η 

ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η ικανότητα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους, οι διαθέσιμοι πόροι για την προσαρμογή, η ευελιξία, η 

προθυμία για αλλαγή και προσαρμογή, κ.α. 
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Κατά την αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους 

παράγοντες και τις ιδιότητες που θα μπορούσαν να την περιορίσουν, συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης 

γνώσης, τεχνολογίας, πόρων και πολιτικής βούλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσαρμοστική ικανότητα αντικατοπτρίζει την ικανότητα της διοικητικής αρχής (επί 

του συγκεκριμένου της Περιφέρειας) να προβλέπει και να κατανοεί της πιθανές αλλαγές (ανάλυση), να 

συλλέγει και να αναλύει δεδομένα (τεκμηρίωση), να παρέχει πληροφορίες προς τους πολίτες και τους 

αρμόδιους φορείς (διαβούλευση / σχεδιασμός), να σχεδιάζει και να εφαρμόζει στρατηγικές και πλάνα 

προσαρμογής (εφαρμογή) και να επανασχεδιάζει αυτή τη στρατηγική με βάση τα εκάστοτε δεδομένα 

(ανατροφοδότηση). 

Όπως παρατηρείται διεθνώς, λόγω της γενικής έλλειψης δεδομένων και πληροφοριών, τεχνικών πόρων, 

τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, κ.α. (ιδίως σε τοπικό επίπεδο), η προσαρμοστική ικανότητα μιας περιοχής 

μπορεί είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Ωστόσο, ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες και με βάση τους στόχους και τις απαιτήσεις, τον τύπο και την ποιότητα των 

διαθέσιμων πληροφοριών, την τεχνογνωσία, το χρόνο και τον προϋπολογισμό, η ικανότητα προσαρμογής να 

εκτιμηθεί κατά το δυνατόν πληρέστερα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 

 

 

Διάγραμμα 8-1 Ικανότητα προσαρμογής σε επίπεδο διοικητικής αρχής 

Το δομημένο περιβάλλον και (σε ένα βαθμό) η πολιτιστική κληρονομιά παίζουν κομβικό ρόλο σε 

οποιοδήποτε σχέδιο ή ικανότητα προσαρμογής για μια αστική περιοχή. Ειδικά στην Ελλάδα, ο κτιριακός 

τομέας ευθύνεται για το 1/3 περίπου των εκπομπών CO2 και για το 45% περίπου τις συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. Οι πιθανές φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (που ορίζουν την τρωτότητα και τελικά 

την ικανότητα προσαρμογής) στον κτιριακό τομέα σχετίζονται αφενός με την μεταβολή της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων όπου επικρατεί θερμοστατικός έλεγχος αφετέρου με τη μεταβολή των συνθηκών 

του εσωτερικού κλίματος στα κτίρια που λειτουργούν χωρίς επιπρόσθετη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι προφανές ότι μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των θερμικών 

Ανάλυση

Τεκμηρίωση

Διαβούλευση/ΣχεδιασμόςΕφαρμογή

Ανατροφοδότηση
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αναγκών των κτιρίων τον χειμώνα αλλά και ταυτόχρονα, σημαντική αύξηση της απαιτούμενης ενέργειας για 

κλιματισμό το καλοκαίρι. Σε πολεοδομικό επίπεδο, η οργάνωση του αστικού χώρου για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή πέρα της θερμοκρασιακής μεταβολής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το ζήτημα της 

προσαρμογής σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι υψηλές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες ή οι 

πυρκαγιές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κάνοντας μια κριτική επισκόπηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς 

εμπειρίας με ανάλυση πόλεων που έχουν καταστρώσει συγκεκριμένα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, καταλήγουμε σε κάποια κριτήρια για την ικανότητα προσαρμογής της Περιφέρειας. Προκειμένου τα 

κριτήρια και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε να γίνουν κατανοητά σημειώνουμε κάποιες αφετηριακές 

(και μεθοδολογικές) παραδοχές: 

1. Σε πρώτο χρόνο μας ενδιαφέρουν πρακτικές στο επίπεδο της πολιτικής (policy making). Συνεπώς, 

αναζητούμε την πιθανότητα ύπαρξης συγκεκριμένων σχεδίων στρατηγικών ή και πολιτικών. Αυτές οι 

διαδικασίες, πολιτικές και συμφωνίες μπορεί να αναφέρονται είτε άμεσα στην προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή (π.χ. Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα – ΣΔΑΕΚ) είτε έμμεσα 

αλλά να εντάσσονται στην ικανότητα προσαρμογής (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – 

ΣΒΑΚ, βαθμός ενσωμάτωσης της ΚΑ σε άλλα χωρικά σχέδια). 

2. Αν και η προσαρμογή κρίνεται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή για την περίπτωση της 

Περιφέρειας σε επίπεδο δήμων), επιλέγουμε να παρουσιάσουμε μια εποπτική εικόνα για το σύνολο 

της Περιφέρειας και όχι μια λεπτομερή ανάλυση ανά δήμο. Βέβαια, στην Περιφέρεια εντάσσονται 

δήμοι όπως ο δήμος Αθηναίων που εδώ και χρόνια έχει διαμορφώσει σχέδια και εφαρμόσει 

πολιτικές για την προσαρμογή ενώ έχει διαθέσει και ειδικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 

για αυτά (βλ. Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας για το 2030). Αντίστοιχη μέριμνα, που βρίσκεται 

όμως σε αρχικά στάδια της υλοποίησης, έχει λάβει και ο δήμος Πειραιά, με την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ 

και τη δημιουργία στο πλαίσιο της ΟΧΕ Πειραιά του «Πιλοτικού Μηχανισμού Ενημέρωσης, 

Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που απορρέουν από την 

κλιματική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά».  

3. Τα κριτήρια, αν και ποσοτικοποιούνται, είναι ποιοτικά καθώς αναφέρονται κυρίως σε επίπεδο 

πολιτικής. 

4. Τα κριτήρια αυτά πρέπει, σε βάθος χρόνου, να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες μετρήσεις (π.χ. 

ενεργειακή εξοικονόμηση των δημόσιων κτιρίων) και να αναδιαμορφωθούν με βάση την επιτυχία ή 

μη των επιλογών προσαρμογής. 

Τα ποιοτικά κριτήρια που κρίνονται ως ικανά να απολογίσουν την ικανότητα προσαρμογής για την 

Περιφέρεια σε επίπεδο πολιτικών και σχεδίων είναι τα παρακάτω. Αυτά «μετρούνται» στο επίπεδο των 

δήμων που ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια καθώς έχει σημασία η τοπικοποίηση των κριτηρίων. 

1. Υπογραφή της Συμφωνίας των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

2. Επεξεργασία Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) σε επίπεδο δήμων. 

3. Κατάθεση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) σε επίπεδο δήμων. 
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4. Εφαρμογή και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) σε 

επίπεδο δήμων. 

5. Υλοποίηση (ανεξαρτήτως ολοκλήρωσης) Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε επίπεδο 

δήμων. 

6. Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο ΣΒΑΚ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απόκριση των δήμων της Περιφέρειας Αττικής σε αυτά τα κριτήρια 

πολιτικής. Περισσότερες λεπτομέρειες ανά δήμο μπορούν να αναζητηθούν στο Παράρτημα 4. 

Πίνακας 8-1 Απόκριση των δήμων της Περιφέρειας σε κριτήρια πολιτικής για την ικανότητα προσαρμογής 

Κριτήριο 
Συμφωνία 
Δημάρχων 

ΣΔΑΕΚ 
(επεξεργασία) 

ΣΔΑΕΚ 
(Κατάθεση) 

ΣΔΑΕΚ (Εφαρμογή 
και 

Παρακολούθηση) 

ΣΒΑΚ 
(ανεξαρτήτως 
ολοκλήρωσης) 

Εθνικό 
Δίκτυο 
ΣΒΑΚ 

Ποσοστό (%) 
των δήμων 
που πληρούν 
το κριτήριο 
στο σύνολο 
των 66 
δήμων της 
Περιφέρειας 
Αττικής 

72,73% 69,70% 48,48% 10,61% 69,70% 9,09% 

Ως προς την ικανότητα προσαρμογής ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα που εξετάζεται στην παρούσα έκθεση 

έχει α) ο βαθμός ολοκλήρωσης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και β) η αναφορά του σε 

θέματα κλιματικής αλλαγής. Σχετικά με τον βαθμό ολοκλήρωσης και την εικόνα του «ρυθμισμένου» από τον 

σχεδιασμό χώρου τα δεδομένα αφορούν κυρίως στα εργαλεία του νέου ΡΣΑ που επέχει θέση Περιφερειακού 

Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής και θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4277 το 2014, τα ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ, τις ΖΟΕ, τις 

παραγωγικές ζώνες και τα σχέδια για τους ορεινούς όγκους. 

Το ΡΣΑ παρουσιάστηκε στην ενότητα της επισκόπησης του τομέα ως προς τα βασικά του σημεία. Όσον αφορά 

την ενσωμάτωση τη διάστασης της ΚΑ στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας σε σχέση με άλλα Περιφερειακά 

Χωροταξικά Πλαίσια καταγράφεται περισσότερο προχωρημένη επεξεργασία για την κλιματική αλλαγή, η 

οποία όμως εστιάζει περισσότερο στην πρόληψη παρά στην προσαρμογή. Δεν εντοπίζονται επίσης 

συγκεκριμένες υποπεριφερειακές χωρικές ενότητες ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και σε επιμέρους 

πτυχές της, πλην γενικών κατευθύνσεων που περιορίζονται σε κατηγορίες περιοχών (ζώνες πλημμυρικού 

κινδύνου, που όμως δεν προσδιορίζονται γεωγραφικά αλλά μόνο τυπολογικά) [31]. 

Σχετικά με τα ΓΠΣ η επισήμως καταγεγραμμένη εικόνα παρουσιάζεται στη ΣΜΠΕ του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015, σελ. 

339-345) [41]. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν το 2015 βασιζόμενα σε στοιχεία προηγούμενων ετών 

αποτυπώνονται στην ως άνω πηγή σε πίνακες που περιλαμβάνουν την αναλυτική εικόνα για 81 ΓΠΣ που 

αντιστοιχίζονται σε 62 Καλλικρατικούς δήμους της Αττικής (καθώς πολλά είχαν εκπονηθεί με χωρική 

αναφορά στη διοικητική διάρθρωση προ Καλλικράτη). Από το 2015 έως σήμερα έχουν προχωρήσει κάποιες 

λίγες επιπλέον εγκρίσεις και τροποποιήσεις ΓΠΣ, οι οποίες δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα σε επίπεδο 

Περιφέρειας. 
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Επιπλέον των ΓΠΣ στον «θεσμοθετημένο» χώρο περιλαμβάνονται οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που 

αποτελούν εργαλείο με το οποίο θεσμοθετούνται ζώνες με διαφορετικό περιεχόμενο και προσανατολισμό, 

μέσα στις οποίες καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και 

οι βασικές υποδομές. Οι εγκεκριμένες ΖΟΕ στην Αττική είναι 1) ΖΟΕ Αττικής Με το ΠΔ/22-6-83 (ΦΕΚ-284/Δ/7-

7-83), 2) ΖΟΕ Ασπρόπυργου – Θριασίου (ΠΔ Γ.66548, ΦΕΚ 1085/Δ/96), 3) ΖΟΕ Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125 Δ/1998) 

4) ΖΟΕ Μεσογείων (Ανατολικής Αττικής) (ΦΕΚ 199Δ/2003) και 5) ΖΟΕ Πύργου Βασιλίσσης (ΦΕΚ 20/Δ/19-01-

96).  

Σε σχέση με τις παραγωγικές ζώνες έχουν θεσμοθετηθεί στην Αττική περίπου 113 ζώνες οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις ΒΙΠΕ, ενώ στις θεσμοθετημένες ζώνες 

που συνυφαίνονται με τη βιομηχανία περιλαμβάνονται και οι ζώνες χονδρεμπορίου. Συνολικά, η 

δυναμικότητα των υφιστάμενων παραγωγικών υποδοχέων στην Αττική ανέρχεται περίπου στα 60.000 

στρ. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εκτάσεων συγκεντρώνεται στο Θριάσιο Πεδίο και στο 

Λεκανοπέδιο (περίπου 18.000 στρ. στην κάθε περιοχή). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τη μισή από 

τη συνολική έκταση στο Λεκανοπέδιο την καταλαμβάνει ο Ελαιώνας. Αναλυτικότερα δεδομένα 

αναφέρονται στη ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Αττικής (2015, σελ. 347-350) [41]. 

Τέλος, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σε ειδικές περιοχές που 

χρήζουν προστασία. Οι σημαντικότερες από αυτές τις περιοχές (που χρήζουν αναφοράς) είναι οι εξής: 

• α) Περιοχή ορεινού Όγκου Αιγάλεω - Ν. 2742 (ΦΕΚ 207/Α/1999) 

• β) Περιοχή Όρους Υμηττού Π.Δ. - (ΦΕΚ 544/Δ/20.10.1978) 

• γ) Περιοχή Όρους Πεντέλης - (ΦΕΚ 755Δ/21-10-1988), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. (ΦΕΚ 

253Δ/89) 

• δ) Περιοχή Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής – (ΦΕΚ 121/Δ/19-2-2003) 

• ε) Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας (19.07.07 Π.Δ. (ΦΕΚ 336Δ)  

• στ) Ακτές Σαρωνικού - (ΦΕΚ254Δ/5-3-2004) 

Όσον αφορά στα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την καταγραφή της μελέτης της ΔιαΝΕΟσις, το συμπέρασμα είναι 

κοινό: πλήρης απουσία κάθε αναφοράς στην ΚΑ και κατά μείζονα λόγω στην προσαρμογή σε αυτήν. Τα 

περισσότερα σχέδια που εξετάστηκαν εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατά την τρέχουσα δεκαετία, χωρίς 

αυτή η παράμετρος να αλλοιώνει το κοινό συμπέρασμα που προαναφέρεται. Αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται 

για το βασικό σχέδιο πολεοδομικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

δεν έχει αφομοιώσει καθόλου την προβληματική της ΚΑ. Ας σημειωθεί ότι εξετάστηκαν από την μελέτη και 

αρκετά άλλα τέτοια σχέδια (πέραν των έντεκα παρουσιαζόμενων), από τα οποία προέκυψαν τα ίδια 

συμπεράσματα, καθώς και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια «πρώτης γενεάς» (εγκριθέντα με βάση το ν. 1337/82) 

που κυρίως λόγω της παλαιότητάς τους δεν ασχολούνται με θέματα ΚΑ. (σελ. 240). Αντίστοιχο συμπέρασμα 

ως προς την ενσωμάτωση της ΚΑ ισχύει και για τα υπόλοιπα σχέδια και πολεοδομικά εργαλεία που 

αναφέρονται και εκπονήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες [31].  

Μια επισκοπική εικόνα του θεσμοθετημένου χώρου στην Αττική από την άποψη της ρύθμισης των χρήσεων 

γης αποδίδεται από τον ακόλουθο χάρτη 8-1 χρήσεων γης που προέρχεται από τη γεωχωρική πύλη για τις 

χρήσεις γης του ΥΠΕΝ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η εικόνα είναι με στοιχεία μη επικαιροποιημένα 

και παρουσιάζονται ελλείψεις. Για παράδειγμα δεν αποτυπώνονται ΓΠΣ κάποιων περιοχών (π.χ. Πειραιάς) ή 

δεν ενσωματώνονται στοιχεία από ορισμένες παραγωγικές ζώνες. Υπό αυτήν την έννοια δεν προσφέρεται 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    225 

για ακριβή αριθμητικά δεδομένα όπως π.χ. τ.μ. θεσμοθετημένου χώρου, δίνει ωστόσο μια σχετικά εποπτική 

εικόνα σε επίπεδο χάρτη. 

 

Χάρτης 8-1 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην Περιφέρεια Αττικής 

(Πηγή http://msa.ypeka.gr/, ίδια επεξεργασία) 

Εν κατακλείδι, η διαθεσιμότητα έγκυρων, συνεκτικών και συγκρίσιμων δεδομένων για τις πόλεις σχετικά με 

την ισχύουσα και την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον, τη χωροταξία, το δομημένο 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και το αστικό πράσινο είναι πολύ περιορισμένη τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παρότι υπάρχουν ευρωπαϊκές πύλες ανοιχτών δεδομένων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της τρωτότητας, δεν υπάρχουν δεδομένα και πληροφορίες 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε κατάλληλες κλίμακες. Πολλές φορές ακόμα και τα επίσημα δεδομένα 

που βρίσκονται αναρτημένα στους αρμόδιους φορείς ηλεκτρονικά δεν είναι κατάλληλα ελεγμένα και 

http://msa.ypeka.gr/
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επικαιροποιημένα, γεγονός το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα στην εκτίμηση αλλά και την παρακολούθηση 

της προσαρμογής.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει παραγωγή δεδομένων σχετικά με το κλίμα, τα μελλοντικά σενάρια, καθώς 

και πληθώρα ευρωπαϊκών έργων τα οποία δημιουργούν εργαλεία και πλατφόρμες. Η διείσδυση αυτής της 

επιστημονικής γνώσης και η ενσωμάτωση της στη διαδικασία της λήψη αποφάσεων (αλλά και της εκπόνησης 

μελετών για το δομημένο περιβάλλον) σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ περιορισμένη.  

Η ανάγκη για ανοιχτά, συνεχή, επικαιροποιημένα και ελεγμένα επίσημα δεδομένα είναι επιτακτική, ενώ 

αποτελεί σημαντικό σημείο βελτίωσης της προσαρμοστικής ικανότητας της Περιφέρειας Αττικής. Το γεγονός 

αναδείχθηκε και στο πρόγραμμα OrientGate, στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής. 
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9 Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ αν και η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει σε εθνικό επίπεδο τη μικρότερη τρωτότητα 

(Χαμηλή,1), στους τομείς της Ύδρευσης, του Δομημένου Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, του Τουρισμού και 

της Υγείας εμφανίζει τη μεγαλύτερη Τρωτότητα στο σύνολο της Χώρας (Υψηλή, 13). Ο ρόλος του τομέα του 

Δομημένου Περιβάλλοντος είναι κρίσιμης σημασίας, επίσης, διότι κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία 

της χώρας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα και ιστορικά συνδέεται με την κοινωνική δομή του τόπου.  

Πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να μπορέσει η Περιφέρεια Αττικής να προσαρμοστεί στην ΚΑ αποτελεί η 

αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας ώστε να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της κλιματικής 

αλλαγής. Οι αναθεωρήσεις των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο υπό 

το πρίσμα της περιβαλλοντικής/κλιματικής επιβάρυνσης που συμβαίνει ή προβλέπεται, αλλά και ως προς την 

ικανότητα διατήρησης των παραγωγικών κλάδων και της παραγωγικής τους ικανότητας, είτε συνολικά είτε 

σε κάθε χωρική ενότητα. 

Σημαντικές ομάδες επιπτώσεων στο Δομημένο Περιβάλλον και την Πολιτιστική Κληρονομιά, με συνέπειες σε 

οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε άλλους τομείς είναι: 

• Ζήτηση ψύξης  

• Ζήτηση υδατικών πόρων  

• Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων  

• Ζημιές από πλημμύρες  

• Φωτιές  

• Ξήρανση και καθιζήσεις εδαφών  

• Διάβρωση εδάφους & κατολισθήσεις  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πυκνά δομημένου χώρου είναι το φαινόμενο της Αστικής 

Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ). Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, τόσο 

κατά τη μέρα όσο και τη νύχτα, σε σύγκριση με τη θερμοκρασία των περιαστικών και αγροτικών περιοχών. 

Πρόκειται για σημαντική παράμετρο υποβάθμησης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και απειλής προς την 

υγεία του ευάλωτου πληθυσμού. Το φαινόμενο σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση των κτιρίων και την 

αύξηση της αέριας ρύπνασης στο πυκνοδομημένο περιβάλλον οδηγεί σε αθροιστικές επιπτώσεις πολύ 

σημαντικές και αλληλοτροφοδοτούμενες. Ταυτόχρονα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πολυετούς 

ύφεσης, υπάρχουν νοικοκυριά που είτε αδυνατούν να προμηθευτούν κλιματιστικά είτε δεν τα 

χρησιμοποιούν καθώς δεν μπορούν να καλύψουν το πολύ υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο αριθμός και η αύξηση των πολύ ζεστών ημερών (>35° C ) και των τροπικών νυχτών (>20° C ), σε συνδυασμό 

με μορφή της πόλης, την κάλυψη και χρήση γης του Λεκανοπεδίου και τη σφράγιση του εδάφους οδηγούν 

σε ένταση του φαινομένου, με αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Το 

φαινόμενο είναι πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό και ήδη επηρεάζει σημαντικά τις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού (οικονομικά ασθενείς, ηλικιωμένοι, ασθενείς). Ο αυξημένος αριθμός πολύ θερμών ημερών, σε 

συνδυασμό με την αύξηση των τροπικών νυχτών και την υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας των χώρων 

αστικού πρασίνου θα εντείνει το φαινόμενο με σημαντικές αθροιστικές συνέπειες. 
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Οι θερμότεροι χειμώνες οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και άρα και σε μειωμένα 

έξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θετική συνέπεια που θα ενταθεί στο μέλλον. Αποτελεί ευκαιρία 

εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και ανακούφισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από 

ενεργειακή φτώχεια. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του χειμώνα είναι υψηλότερη στις παράκτιες περιοχές 

και ιδιαίτερα στα νοτιανατολικά της Αττικής σε σχέση με τις βoρειοδυτικές περιοχές, και ιδιαίτερα τις ορεινές.  

Το μέγεθος των χώρων πρασίνου, η διαμόρφωσή τους αλλά και το είδος της βλάστησης παίζουν ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα επίδρασης στο περιβάλλον. Οι προβλεπόμενες αλλαγές στη βροχόπτωση και τη 

θερμοκρασία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη μάρανση των χώρων πρασίνου, την απώλεια νεοφυτεμένων 

δένδρων και γενικά τη μείωση της αποτελεσματικότητας των χώρων πρασίνου σχετικά με την ψυκτική 

ικανότητα και την ικανότητα δροσισμού.  

Η μεταβολή στην ετήσια, εποχιακή ή ακραία θερμοκρασία οδηγεί σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας (ειδικά 

της θερινής) και των κυμάτων καύσωνα. Προκαλούνται αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, 

ειδικά του ευάλωτου πληθυσμού ενώ επηρεάζεται και η παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος 

διαβίωσης και η ποιότητα ζωής, λόγω και της υπερθέρμανσης του εξοπλισμού στο εσωτερικό των κτιρίων. 

Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών συγκεντρώνεται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, με 

επίκεντρο το Λεκανοπέδιο. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται ταχύτερα στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα 

στα νοτιανατολικά της Αττικής σε σχέση με τις βoρειοδυτικές περιοχές, και ιδιαίτερα τις ορεινές. Οι περιοχές 

του Λεκανοπεδίου καταλαμβάνουν ενδιάμεσες θέσεις.  

Κατά την ανάλυση του τομέα και τη διερεύνηση των επιπτώσεων και των συνεπειών παρατηρήθηκαν οι 

ακόλουθοι περιορισμοί: 

• Η ανάλυση και η επισκόπηση στηρίχθηκαν σε δεδομένα της απογραφής κτιρίων και πληθυσμού της 

ΕΛΣΤΑΤ του 2011, έτσι δεν έχουμε επικαιροποιημένη εικόνα του ευάλωτου πληθυσμού σε τοπικό 

επίπεδο που να ενσωματώνουν τις επιπτώσεις της οικονομική κρίσης της τελευταίας δεκαετίας 

• Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα και ενιαίες βάσεις δεδομένων 

σχετικά με τη θεσμική ρύθμιση του χώρου για το σύνολο των δήμων της περιφέρειας  

• Υπάρχει ανάγκη για αναλυτική καταγραφή των χώρων αστικού πρασίνου, της αστικής 

βιοποικιλότητας και του είδους της βλάστης. 

• Υπάρχει ανάγκη για κοινό υπολογισμό δεικτών σε επίπεδο πόλης σχετικά με την ποιότητα ζωής και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη 

• Η έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της ΑΘΝ εξελίσσεται ταχύτατα. Υπάρχει ανάγκη δεδομένα και 

μοντέλα αστικού κλίματος, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο πόλης, κλίμακα γειτονιάς και δρόμου 

ώστε να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της αστικοποίησης στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

τόσο για το σήμερα όσο και στο μέλλον 
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Πίνακας 9-1 Κατάταξη κινδύνων στον τομέα του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

BE Βαθμός  
Καταλόγου 1 

Εύρος βαθμού συνεπειών  
(2040-2090) 

Εύρος βαθμού χρηματικής 
αποτίμησης (2040-2090) 

BE1 – Αστική θερμική νησίδα 100 2-3 -Μ - Η 

BE2 – Ζήτηση θέρμανσης 67 1-3 Στον τομέα της ενέργειας 

BE3 – Αποτελεσματικότητα 
χώρων πρασίνου 

67 1-3 -L - Η 

BE4 – Υπερθέρμανση κτιρίων 59 1-3 -L - Η 
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10 Δεδομένα 

Για την διενέργεια της παρούσα μελέτης χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από γεωχωρικά και περιγραφικά 

δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα:  

• Περιγραφικά δεδομένα για κτιριακό απόθεμα της Περιφέρειας Αττικής και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του (π.χ. αριθμός κτιρίων, χρονική περίοδος κατασκευής, αριθμός ορόφων, χρήσεις, 

υλικό κατασκευής, υλικό κάλυψης κ.λπ.), προήλθαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), 

αναφέρονται στην απογραφή 2011 με χωρική μονάδα το οικοδομικό τετράγωνο. Σημειώνεται ότι 

κατά την απογραφή κάποια από τα οικοδομικά τετράγωνα χαρακτηρίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ ως 

«άγνωστα» με αποτέλεσμα να δημιουργείται περιορισμένη, αλλά αποδεκτή απώλεια δεδομένων. 

• Περιγραφικά Δεδομένα για τα δημογραφικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων και των 

νοικοκυριών της Περιφέρειας Αττικής (π.χ. φύλο, ηλικία, χρησιμοποιούμενο καύσιμο για θέρμανση 

κ.λπ.) που προήλθαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, αναφέρονται στην απογραφή 2011, με 

χωρική μονάδα τον Καλλικρατικό δήμο.  

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα για τα οικοδομικά τετράγωνα και τους άξονες δρόμου της 

Περιφέρειας Αττικής προήλθαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 

87 και αναφέρονται στην απογραφή 2011. Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές ποιότητας των 

στοιχείων περιγράφονται στη διεύθυνση https://www.statistics.gr/el/digital-cartographical-data 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα για τα όρια της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 

δήμων της περιοχής μελέτης, προήλθαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε σύστημα 

αναφοράς ΕΓΣΑ 87 καθώς είναι ελεύθερα προσβάσιμα από την ιστοσελίδα της4. Αναλυτικότερα, οι 

προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων περιγράφονται στη διεύθυνση 

https://www.statistics.gr/el/digital-cartographical-data 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με την κάλυψη γης προήλθαν από το πρόγραμμα CORINE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται στο 2018 (Corine Land Cover 20185). Τα δεδομένα 

μετασχηματίστηκαν στο ΕΓΣΑ 87 και αποκόπηκαν στα όρια της περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικότερα, 

οι προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων περιγράφονται στη διεύθυνση 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=metadata.  

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με την Πυκνότητα Αδιαπερατότητας (Imperviousness Density 

- IMD) που προήλθαν από το σχετικό σύνολο δεδομένων του προγράμματος Copernicus της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται στο 2015 (Imperviousness Density – IMD 20156). Τα δεδομένα 

μετασχηματίστηκαν στο ΕΓΣΑ 87 και αποκόπηκαν στα όρια της περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικότερα, 

οι προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων περιγράφονται στη διεύθυνση 

https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-

maps/2015?tab=metadata 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με την Κάλυψη και Χρήση Γης που προήλθαν από το Urban 

Atlas του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται στο 2012 (Urban Atlas 

 

4 https://www.statistics.gr/el/digital-cartographical-data 

5 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 

6https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps/2015?tab=mapview 
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LCLU 20127). Σημειώνεται ότι το σύνολο δεδομένων Urban Atlas 2012 δεν περιλαμβάνει πληροφορία 

για 7 δήμους της Περιφέρειας Αττικής (δήμος Ύδρας, δήμος Αγκιστριού, δήμος Αίγινας, δήμος 

Κυθήρων, δήμος Πόρου, δήμος Σπετσών και δήμος Τροιζηνίας). Τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν 

στο ΕΓΣΑ 87. Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων περιγράφονται στη 

διεύθυνση https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=metadata 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με την εκτίμηση πληθυσμού για το 2012, που επίσης 

προήλθαν από το Urban Atlas του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Population 

estimates by Urban Atlas polygon8). Σημειώνεται ότι το dataset Urban Atlas 2012 δεν περιλαμβάνει 

πληροφορία για 7 δήμους της Περιφέρειας Αττικής (δήμος Ύδρας, δήμος Αγκιστριού, δήμος Αίγινας, 

δήμος Κυθήρων, δήμος Πόρου, δήμος Σπετσών και δήμος Τροιζηνίας). Τα δεδομένα 

μετασχηματίστηκαν στο ΕΓΣΑ 87. Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων 

περιγράφονται στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-

2012?tab=metadata 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με το ψηλό πράσινο προήλθαν από το Street Tree Layer (STL) 

του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται στο 2012 (Street Tree Layer 

– STL 20129). Σημειώνεται ότι το σύνολο δεδομένων Street Tree Layer – STL 2012 δεν περιλαμβάνει 

πληροφορία για 7 δήμους της Περιφέρειας Αττικής (δήμος Ύδρας, δήμος Αγκιστριού, δήμος Αίγινας, 

δήμος Κυθήρων, δήμος Πόρου, δήμος Σπετσών και δήμος Τροιζηνίας). Τα δεδομένα 

μετασχηματίστηκαν στο ΕΓΣΑ 87. Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων 

περιγράφονται στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/street-tree-layer-

stl?tab=metadata 

• Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα για το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Elevation Model – DEM) 

της Περιφέρειας Αττικής που προήλθαν από το ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) με 

περίοδο αναφορά το 2000. Τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν στο ΕΓΣΑ 87. Αναλυτικότερα, οι 

προδιαγραφές ποιότητας των στοιχείων περιγράφονται στη διεύθυνση 

https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/ 

• Τα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα για τα κλιματικά χαρακτηριστικά καθώς και για τα σενάρια 
κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής παρήχθησαν στο πλαίσιο του Παραδοτέο 5 «Σενάρια 
κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» του παρόν 
έργου (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α Περιφέρειας Αττικής). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το μοντέλο MPI-RCA4 
και δύο κλιματικά σενάρια (RCP4.5 και RCP8.5) για τη μελλοντική περίοδο 2006-2100. 
Χρησιμοποιούνται, επίσης, τα ιστορικά κλιματικά δεδομένα του μοντέλου (1971-2005), καθώς και 
μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, βροχόπτωση) 30 ετών (1985-2014) από σταθμό της Αττικής 
(Περιστέρι) που θεωρείται αντιπροσωπευτικός για την περιοχή της Αθήνας. Αναλυτικότερα η 
μεθοδολογία περιγράφεται στο Παραδοτέο 5 «Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του 
επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου» (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α Περιφέρειας Αττικής)  

• Τα περιγραφικά δεδομένα που υπεισέρχονται στον υπολογίσιμό του δείκτη στέρησης Townsend 

προήλθαν από την της ΠΕΣΚΕ Αττικής (2015) (βλ. σχετικά Κεφ. 1.2.2), αναφέρονται στην απογραφή 

2011 με χωρική μονάδα τον Καλλικρατικό δήμο 

 

7https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=mapview 

8 https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/population-estimates-by-urban-atlas-polygon 

9 https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/street-tree-layer-stl?tab=mapview 
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Ακόμα, αναφορικά με την χαρτογραφική σύνθεση των χαρτών που παράχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε βαθμωτός 

συμβολισμός η ταξινόμηση των τιμών έγινε με την μέθοδος κανονικής τμηματοποίησης (Quantile)10 ώστε να 

αναδειχθούν οι ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις.  

Τέλος, να σημειωθεί ότι στους χάρτες που χαρτογραφείται ολόκληρη η περιφέρεια (βλ. χάρτες 6-15, 18-27), 

για λόγους καλύτερης απεικόνισης δεν περιλαμβάνονται κάποια μικρές βραχονησίδες (Αγ. Γεώργιος, 

Βελοπούλα, Φαλκονέρα, Παρθενώπη, Πλαταδουρα, Δερακωτός, Ξεροπούλια). 

 

  

 

10 Η μέθοδος Quantile ταξινομεί τα δεδομένα σε έναν ορισμένο αριθμό κατηγοριών με ίσο αριθμό μονάδων σε 

κάθε κατηγορία 
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12 Παραρτήματα 

12.1 Παράρτημα 1 Κατάλογος Επιπτώσεων "Κατηγορίας 1"  

Κατάλογος Επιπτώσεων «Κατηγορίας 1» – Διατομεακά Ζητήματα 

No Κλιματική παράμετρος 
Κλιματική 
επίπτωση   

Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Α/Ε/Ο Συνέπειες 

1 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 
κύματα 
καύσωνα 

Αυξημένη ζήτηση 
θερινής ψύξης  

Α 

Αύξηση της εγκατάστασης 
μηχανικών συστημάτων 
ψύξης. Αύξηση της 
ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αδυναμία του 
δικτύου να αντιμετωπίσει 
τη ζήτηση. Προσαρμογή 
με παθητικά, λιγότερο 
ενεργοβόρα συστήματα. 

2 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Αύξηση της 
κατανάλωσης νερού στα 
κτίρια 

Α 

Διαθεσιμότητα νερού. 
Πιθανή επιβολή 
περιορισμών σε 
συγκεκριμένες χρήσεις. 

3 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Αύξηση της 
υπερθέρμανσης των 
κτιρίων σε 
πυκνοδομημένες 
περιοχές 

Α 

Αύξηση της ζέστης. 
Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία και την 
ευημερία των ανθρώπων. 
Σοβαρές επιπτώσεις στα 
ευάλωτα άτομα. 

4 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 
κύματα 
καύσωνα 

Αύξηση της 
υπερθέρμανσης των 
κτιρίων σε 
πυκνοδομημένες 
περιοχές 

Α 

Αύξηση του αισθήματος 
δυσφορίας στα ΜΜΜ και 
κατά το περπάτημα. 
Μεγαλύτερη χρήση 
ιδιωτικού ΙΧ, επιβάρυνση 
με αέρια ρύπανση και 
ένταση του φαινομένου. 

5 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 
κύματα 
καύσωνα 

Εντατικοποίηση της 
νυκτερινής επίδρασης 
της αστικής θερμικής 
νησίδας 

Α 
Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία, σοβαρές 
επιπτώσεις στα ευάλωτα 
άτομα. Επιδείνωση της 
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ποιότητας ζωής στην 
πόλη. 

6 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Λειψυδρία  Ο 

Η προσαρμογή των 
υποδομών ύδρευσης θα 
επηρεάσει τη μελλοντική 
ανάπτυξη περιοχών. 

7 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Μείωση στη 
διαθεσιμότητα των 
υδατικών πόρων  

Α 

Μείωση του διαθέσιμου 
νερού για τα νοικοκυριά. 
Πιθανή ανάγκη νέων 
υποδομών συλλογής 
νερού και αύξηση 
κόστους κατασκευής. 
Αύξηση των απαιτήσεων 
άρδευσης των χώρων 
πρασίνου. 

8 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Κύματα θυέλλης, 
Άνοδος στάθμης 
της θάλασσας 

Αύξηση των πλημμυρών 
των παράκτιων 
περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων 
παράκτιων 
αρχαιολογικών χώρων, 
σημαντικών τοπίων και 
χώρων πρασίνου 

Α 

Αύξηση ζημιών σε γήπεδα 
και ακίνητα, 
συμπεριλαμβανομένων 
ιστορικών χώρων και 
κτιρίων. Συνέπειες για τη 
χρήση γης στο μέλλον, 
αυξάνουν τη ζήτηση για 
αντιπλημμυρικά έργα. 
Επηρεάζεται η επιλογή 
θέσεων για χωροθέτηση 
βασικών υποδομών. 

9 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση 
συχνότητας 
έντονων 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση των πλημμυρών 
των αστικών περιοχών 
και των κτιρίων 

Α 

Αύξηση των ζημιών στις 
ιδιοκτησίες. Διακοπή των 
υπηρεσιών που 
δυσχεραίνουν την 
επανεγκατάσταση στα 
κτίρια. Αύξηση των 
επιπέδων υγρασίας που 
οδηγούν σε παράσιτα και 
μούχλα. Υψηλό κόστος 
αποζημιώσεων. Συνέπειες 
για τη χρήση γης στο 
μέλλον.  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    238 

10 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση στις αστραπιαίες 
πλημμύρες 

Α 

Κίνδυνος απώλειας 
ανθρώπινης ζωής. Ζημίες 
σε περιουσιακά στοιχεία 
και σε υποδομές έκτακτης 
ανάγκης. 

11 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
καταιγίδων 

Αύξηση της απορροής 
όμβριων από κτίρια 

Α 
Αύξηση των πλημμυρών 
σε άλλες θέσεις και υλικές 
ζημιές. 

12 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση των πλημμυρών 
σε αστικές περιοχές 

Α 
Ρύπανση με αστικά 
λύματα 

13 
Άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας 

Άνοδος της 
στάθμης της 
θάλασσας 

Θαλάσσιες πλημμύρες 
αστικών περιοχών 

Α 
Αυξημένη διαταραχή των 
αστικών οικονομικών 
λειτουργιών. 

14 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης χειμερινής 
θερμοκρασίας  

Λιγότερη ζήτηση για 
θέρμανση το χειμώνα 

Ε 
Μείωση των απαιτήσεων 
και του κόστους 
θέρμανσης. 

15 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Καύσωνες 
(εξαιρετικά 
θερμές 
περίοδοι), 
μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 
(πολύ ξηρές 
περίοδοι) 

Μόνιμη μάρανση χώρων 
πρασίνου 

Α 
Μείωση της ψυκτικής 
ικανότητας των χώρων 
πρασίνου. 

16 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Εαρινές και 
θερινές ξηρασίες 

Μείωση της 
αποτελεσματικότητας 
των χώρων πρασίνου 

Α 
Απώλεια ή ζημιά 
νεόφυτων δένδρων. 
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17 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων 

Αλλαγές στην κατάσταση 
του αστικού πρασίνου 

Ε 

Θετικές επιπτώσεις στους 
χώρους πρασίνου κατά τις 
χειμερινές περιόδους. 
Λιγότερη απαιτούμενη 
άρδευση. 

18 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας, 
κύματα 
καύσωνα 

Αύξηση της 
υπερθέρμανσης των 
κτιρίων 

Α 

Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία. Σοβαρές 
επιπτώσεις στα ευάλωτα 
άτομα. Επηρεάζεται η 
παραγωγικότητα. 

19 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Υψηλότερες 
μέσες 
θερμοκρασίες 

Αύξηση της εσωτερικής 
θερμοκρασίας των 
κτιρίων 

Α 

Αύξηση της 
υπερθέρμανσης του 
εξοπλισμού. Βλάβες, 
επισκευές και επιπλέον 
κόστος στους 
ανελκυστήρες. 

20 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Ζεστότερα, 
ξηρότερα 
καλοκαίρια 

Αύξηση της εκκίνησης ή 
της διάδοσης πυρκαγιών 
σε κτίρια / αύξηση της 
πυρόσβεσης 

Α 

Αύξηση πιθανής βλάβης 
από πυρκαγιά, ιδιαίτερα 
σε ξύλινες στέγες και 
ιστορικά κτίρια 

21 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και 
τη θερμοκρασία 
- ρυθμό 
εξάτμισης 
(υγρασία του 
εδάφους) 

Αύξηση της μετακίνησης 
του εδάφους και 
καθίζηση των αργιλικών 
εδαφών 

Α 

Αύξηση της μετακίνησης 
των θεμελίων κτιρίων. 
Αύξηση της θραύσης 
σωλήνων που επηρεάζει 
τη διαθεσιμότητα και την 
παροχή νερού. 
Επιπτώσεις σε δρόμους, 
γέφυρες, επιχώματα και 
σήραγγες. Επιπτώσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους 
και μνημεία. 

22 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Επιπτώσεις της ξηρασίας 
στις υποδομές 

Α 
Απώλεια βλάστησης σε 
χώρους πρασίνου. 

23 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Διάβρωση Α 

Ανταγωνισμός και αύξηση 
των εντάσεων μεταξύ 
διάφορων χρήσεων γης. 
Ενδεχόμενο αλλαγής 
οριοθετήσεων, συνέπειες 
στην οικοδομησιμότητα 
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των οικοπέδων και των 
αξιών γης. 

24 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση της 
συχνότητας των 
ακραίων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση των 
κατολισθήσεων 

Α 

Βλάβες σε κτίρια, 
περιορισμός των προς 
ανοικοδόμηση εκτάσεων. 
Μεγαλύτερες ανάγκες 
συντήρησης 
αρχαιολογικών χώρων 
π.χ. τειχίσεων. 

25 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Ζεστότερα, 
ξηρότερα 
καλοκαίρια 

Αύξηση των εκπομπών 
σκόνης από 
εργοταξιακούς χώρους 

Α 

Αύξηση των καταγγελιών 
από τους κατοίκους 
όμορων κατοικιών, που 
επηρεάζουν το 
πρόγραμμα παράδοσης 
των οικοδομών. 

26 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας. 
κύματα 
καύσωνα 

Υπερθέρμανση 
εργοταξιακών χώρων 

Α 
Αύξηση των διακοπών 
στις κατασκευαστικές 
εργασίες. 

27 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Θερμότεροι 
χειμώνες 
(αύξηση της 
μέσης χειμερινής 
θερμοκρασίας, 
λιγότεροι 
παγετοί) 

Λιγότερες διακοπές στις 
κατασκευαστικές 
εργασίες 

Ο 
Δυνητική μεταβολή του 
απαιτούμενου 
κατασκευαστικού χρόνου.  

28 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
θερμοκρασίας 

Διαχείριση αποβλήτων 
π.χ. αλλαγή στις 
διαδικασίες, αυξημένη 
δραστηριότητα 
παρασίτων - αρνητική 
επίδραση 

Α 

Αύξηση των 
προβλημάτων υγείας στη 
διαχείριση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της οσμής, της εξάπλωσης 
νόσων κ.λπ. 
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29 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
θερμοκρασίας 

Διαχείριση αποβλήτων - 
αλλαγή στις διεργασίες - 
ευκαιρία 

Ε 

Ευκαιρίες που απορρέουν 
από την ενδεχόμενη 
αλλαγή στη διαχείριση 
των αποβλήτων. 

30 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Μόλυνση κτιρίων με 
επιβλαβείς οργανισμούς 

Α 

Μεγαλύτερη συχνότητα 
ανάγκης απολυμάνσεων 
και αποπαρασιτώσεων 
στα κτίρια και άλλες 
υποδομές. 

31 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Έλλειψη νερού που 
επηρεάζει την ανέγερση 
κτιρίων 

Α 

Καθυστερήσεις. 
Μεγαλύτερη ανάγκη 
σχεδιασμού για 
περισσότερο αποδοτική 
χρήση του νερού 

32 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση της μεταφοράς 
ρύπων 

Α Ρύπανση 

33 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης χειμερινής 
θερμοκρασίας  

Λιγότερες ζημιές από 
παγετό και χιόνι 

Ε 
Μειωμένες απαιτήσεις 
επισκευής κτιρίων 

34 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Υψηλότερες 
μέσες 
θερμοκρασίες 

Επιδείνωση της 
ποιότητας του αέρα σε 
εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 

Α 
Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία  

35 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αλλαγή στην 
ένταση των 
καταιγίδων 

Αύξηση στους 
κεραυνούς 

Α 
Αύξηση ζημιών σε κτίρια 
και δέντρα 
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36 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση των 
καταιγίδων, 
αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση της διείσδυσης 
βρόχινου νερού στα 
κτίρια 

Α 

Αύξηση ζημιών σε κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένων 
ιστορικών χώρων και 
κτιρίων. Αύξηση της 
απαιτούμενης 
συντήρησης, υψηλότερη 
υγρασία που οδηγεί σε 
αύξηση των παρασίτων 
και της μούχλας 

37 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ακραίων 
βροχοπτώσεων 

Βλάβες σε στέγες και 
ιστορικά κτίρια 

Α 

Αυξημένη διείσδυση των 
όμβριων υδάτων σε κτίρια 
από τις στέγες και τα 
παράθυρα 

38 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αλλαγή στην 
ένταση των 
καταιγίδων 

Καταστροφές σε 
εργοταξιακούς χώρους 

Α 
Καθυστερήσεις στην 
κατασκευή 

39 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ανεμοθυελλών 

Δομικές βλάβες σε 
κτίρια 

Α 

Αυξημένες βλάβες σε 
κτίρια σε απώλεια 
ανθρώπινων ζωών σε 
ακραίες περιπτώσεις 

40 

Αύξηση των καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ανεμοθυελλών 

Βλάβες / απώλειες 
δένδρων 

Α 

Αύξηση των σοβαρών 
ζημιών στα κτίρια. 
Απώλεια ανθρώπινων 
ζωών 
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Διατομεακά ζητήματα 

      

No Κλιματική παράμετρος 
Κλιματική 
επίπτωση   

Συνέπειες Ομάδα επιπτώσεων 
Διατομεακά 

Ζητήματα 

1 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 
κύματα 
καύσωνα 

Αύξηση της 
εγκατάστασης 
μηχανικών 
συστημάτων ψύξης. 
Αύξηση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αδυναμία του δικτύου 
να αντιμετωπίσει τη 
ζήτηση. Προσαρμογή 
με παθητικά, λιγότερο 
ενεργοβόρα 
συστήματα. 

Ζήτηση Ψύξης 
Τομέας 

Ενέργειας 

2 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Διαθεσιμότητα νερού. 
Πιθανή επιβολή 
περιορισμών σε 
συγκεκριμένες χρήσεις. 

Ζήτηση υδατικών 
πόρων 

Τομέας 
Υδατικών 
πόρων & 

Πλημμυρών 

3 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Αύξηση της ζέστης. 
Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία και την 
ευημερία των 
ανθρώπων. Σοβαρές 
επιπτώσεις στα 
ευάλωτα άτομα. 

Αστική θερμική 
Νησίδα 

Τομές Υγείας 

4 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 
κύματα 
καύσωνα 

Αύξηση του 
αισθήματος δυσφορίας 
στα ΜΜΜ και κατά το 
περπάτημα. 
Μεγαλύτερη χρήση 
ιδιωτικού ΙΧ, 
επιβάρυνση με αέρια 
ρύπανση και ένταση 
του φαινομένου. 

5 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας - 

Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία, σοβαρές 
επιπτώσεις στα 
ευάλωτα άτομα. 
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κύματα 
καύσωνα 

Επιδείνωση της 
ποιότητας ζωής στην 
πόλη. 

6 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Η προσαρμογή των 
υποδομών ύδρευσης 
θα επηρεάσει τη 
μελλοντική ανάπτυξη 
περιοχών. 

Διαθεσιμότητα 
υδατικών πόρων 

Τομέας 
Υδατικών 
πόρων & 

Πλημμυρών 

7 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Μείωση του 
διαθέσιμου νερού για 
τα νοικοκυριά. Πιθανή 
ανάγκη νέων 
υποδομών συλλογής 
νερού και αύξηση 
κόστους κατασκευής. 
Αύξηση των 
απαιτήσεων άρδευσης 
των χώρων πρασίνου. 

8 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Κύματα 
θυέλλης, 
Άνοδος 
στάθμης της 
θάλασσας 

Αύξηση ζημιών σε 
γήπεδα και ακίνητα, 
συμπεριλαμβανομένων 
ιστορικών χώρων και 
κτιρίων. Συνέπειες για 
τη χρήση γης στο 
μέλλον, αυξάνουν τη 
ζήτηση για 
αντιπλημμυρικά έργα. 
Επηρεάζεται η επιλογή 
θέσεων για 
χωροθέτηση βασικών 
υποδομών. 

Ζημιές από 
πλημμύρες 

Τομέας 
Υδατικών 
πόρων & 

Πλημμυρών 

& 

Τομέας 
Παράκτιων 

Ζωνών 

& 

Τομέας Υγείας 

&  

Τομέας 

Υποδομών 

 

9 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση 
συχνότητας 
έντονων 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση των ζημιών στις 
ιδιοκτησίες. Διακοπή 
των υπηρεσιών που 
δυσχεραίνουν την 
επανεγκατάσταση στα 
κτίρια. Αύξηση των 
επιπέδων υγρασίας 
που οδηγούν σε 
παράσιτα και μούχλα. 
Υψηλό κόστος 
αποζημιώσεων. 
Συνέπειες για τη χρήση 
γης στο μέλλον.  
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10 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Κίνδυνος απώλειας 
ανθρώπινης ζωής. 
Ζημίες σε περιουσιακά 
στοιχεία και σε 
υποδομές έκτακτης 
ανάγκης. 

11 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
καταιγίδων 

Αύξηση των 
πλημμυρών σε άλλες 
θέσεις και υλικές 
ζημιές. 

12 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Ρύπανση με αστικά 
λύματα 

13 
Άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας 

Άνοδος της 
στάθμης της 
θάλασσας 

Αυξημένη διαταραχή 
των αστικών 
οικονομικών 
λειτουργιών. 

14 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
χειμερινής 
θερμοκρασίας  

Μείωση των 
απαιτήσεων και του 
κόστους θέρμανσης. 

Ζήτηση Θέρμανσης 
Τομέας 

Ενέργειας 

15 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Καύσωνες 
(εξαιρετικά 
θερμές 
περίοδοι), 
μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 
(πολύ ξηρές 
περίοδοι) 

Μείωση της ψυκτικής 
ικανότητας των χώρων 
πρασίνου. 

Αποτελεσματικότητα 
χώρων πρασίνου 

Δασικά 
οικοσυστήματα 

& 
βιοποικιλότητα 

– 
Οικοσυστήματα 

& 
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16 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Εαρινές και 
θερινές 
ξηρασίες 

Απώλεια ή ζημιά 
νεόφυτων δένδρων. 

Τομέας 
Ενέργειας 

17 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων 

Θετικές επιπτώσεις 
στους χώρους 
πρασίνου κατά τις 
χειμερινές περιόδους. 
Λιγότερη απαιτούμενη 
άρδευση. 

18 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας, 
κύματα 
καύσωνα 

Αυξημένες επιπτώσεις 
στην υγεία. Σοβαρές 
επιπτώσεις στα 
ευάλωτα άτομα. 
Επηρεάζεται η 
παραγωγικότητα. 

Υπερθέρμανση 
κτιρίων 

Τομέας Υγείας 

& 

Τομέας 
Ενέργειας 

19 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Υψηλότερες 
μέσες 
θερμοκρασίες 

Αύξηση της 
υπερθέρμανσης του 
εξοπλισμού. Βλάβες, 
επισκευές και επιπλέον 
κόστος στους 
ανελκυστήρες. 

20 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Ζεστότερα, 
ξηρότερα 
καλοκαίρια 

Αύξηση πιθανής 
βλάβης από πυρκαγιά, 
ιδιαίτερα σε ξύλινες 
στέγες και ιστορικά 
κτίρια 

Φωτιές 

Δασικά 
οικοσυστήματα 

& 
βιοποικιλότητα 

– 
Οικοσυστήματα 

21 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Αλλαγές στη 
βροχόπτωση 
και τη 
θερμοκρασία - 
ρυθμό 
εξάτμισης 
(υγρασία του 
εδάφους) 

Αύξηση της 
μετακίνησης των 
θεμελίων κτιρίων. 
Αύξηση της θραύσης 
σωλήνων που 
επηρεάζει τη 
διαθεσιμότητα και την 
παροχή νερού. 
Επιπτώσεις σε 
δρόμους, γέφυρες, 
επιχώματα και 
σήραγγες. Επιπτώσεις 
σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία. 

Ξήρανση και 
καθιζήσεις εδαφών 

Τομέας 
Υδατικών 
πόρων & 

Πλημμυρών 

& 

Τομέας 
Υποδομών 

& 

Τομέας 
Τουρισμού 
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22 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Απώλεια βλάστησης σε 
χώρους πρασίνου. 

 

23 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Ανταγωνισμός και 
αύξηση των εντάσεων 
μεταξύ διάφορων 
χρήσεων γης. 
Ενδεχόμενο αλλαγής 
οριοθετήσεων, 
συνέπειες στην 
οικοδομησιμότητα των 
οικοπέδων και των 
αξιών γης. Διάβρωση εδάφους 

& κατολισθήσεις 

Τομέας 
Υδατικών 
πόρων & 

Πλημμυρών 

& 

Τομέας 
Υποδομών 

& 

Τομέας 
Τουρισμού 

24 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση της 
συχνότητας των 
ακραίων 
βροχοπτώσεων 

Βλάβες σε κτίρια, 
περιορισμός των προς 
ανοικοδόμηση 
εκτάσεων. 
Μεγαλύτερες ανάγκες 
συντήρησης 
αρχαιολογικών χώρων 
π.χ. τειχίσεων. 

25 
Αλλαγές στη 
βροχόπτωση και στη 
θερμοκρασία 

Ζεστότερα, 
ξηρότερα 
καλοκαίρια 

Αύξηση των 
καταγγελιών από τους 
κατοίκους όμορων 
κατοικιών, που 
επηρεάζουν το 
πρόγραμμα παράδοσης 
των οικοδομών. 

Δημιουργία σκόνης 
Τομέας 

Υποδομών 

26 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας. 
κύματα 
καύσωνα 

Αύξηση των διακοπών 
στις κατασκευαστικές 
εργασίες. 

Εποχικές διακοπές 
των 

κατασκευαστικών 
εργασιών 

Τομέας 
Υποδομών 

& 
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27 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Θερμότεροι 
χειμώνες 
(αύξηση της 
μέσης 
χειμερινής 
θερμοκρασίας, 
λιγότεροι 
παγετοί) 

Δυνητική μεταβολή του 
απαιτούμενου 
κατασκευαστικού 
χρόνου.  

Τομέας Υγείας 

28 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
θερμοκρασίας 

Αύξηση των 
προβλημάτων υγείας 
στη διαχείριση 
αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της οσμής, της 
εξάπλωσης νόσων κ.λπ. 

 

Τομέας 
Υποδομών 

& 

Τομέας Υγείας 

29 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
θερμοκρασίας 

Ευκαιρίες που 
απορρέουν από την 
ενδεχόμενη αλλαγή στη 
διαχείριση των 
αποβλήτων. 

30 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Περισσότερο 
ζεστά 
καλοκαίρια 
(αύξηση της 
μέσης θερινής 
θερμοκρασίας) 

Μεγαλύτερη 
συχνότητα ανάγκης 
απολυμάνσεων και 
αποπαρασιτώσεων στα 
κτίρια και άλλες 
υποδομές. 

31 
Αλλαγές στην ετήσια ή 
εποχιακή βροχόπτωση 

Μείωση των 
καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων 

Καθυστερήσεις. 
Μεγαλύτερη ανάγκη 
σχεδιασμού για 
περισσότερο 
αποδοτική χρήση του 
νερού 

Διαθεσιμότητα 
νερού για εργοτάξια 

Τομέας 
Υποδομών 

32 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Ρύπανση Ρύπανση Τομέας Υγείας 
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33 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Αύξηση της 
μέσης 
χειμερινής 
θερμοκρασίας  

Μειωμένες απαιτήσεις 
επισκευής κτιρίων 

Ζημιές από χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Τομέας 
Υποδομών 

34 
Αλλαγής στην ετήσια, 
εποχιακή ή ακραία 
θερμοκρασία 

Υψηλότερες 
μέσες 
θερμοκρασίες 

Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία  

Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία 

Τομέας Υγείας 

35 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αλλαγή στην 
ένταση των 
καταιγίδων 

Αύξηση ζημιών σε 
κτίρια και δέντρα 

Ζημιές από 
κεραυνούς 

Τομέας 
Υποδομών 

& 

Δασικά 
οικοσυστήματα 

& 
βιοποικιλότητα 

– 
Οικοσυστήματα 

36 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση των 
καταιγίδων, 
αύξηση των 
χειμερινών 
βροχοπτώσεων, 
αύξηση της 
συχνότητας των 
έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση ζημιών σε 
κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένων 
ιστορικών χώρων και 
κτιρίων. Αύξηση της 
απαιτούμενης 
συντήρησης, 
υψηλότερη υγρασία 
που οδηγεί σε αύξηση 
των παρασίτων και της 
μούχλας 

Διείσδυση βρόχινου 
νερού 

Τομέας Υγείας 

& 

Τομέας 
Τουρισμού 

37 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ακραίων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένη διείσδυση 
των όμβριων υδάτων 
σε κτίρια από τις στέγες 
και τα παράθυρα 

38 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 

Αλλαγή στην 
ένταση των 
καταιγίδων 

Καθυστερήσεις στην 
κατασκευή 

Ζημιές από τον 
άνεμο 

Τομέας Υγείας 

& 
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ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Τομέας 
Υποδομών 

39 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ανεμοθυελλών 

Αυξημένες βλάβες σε 
κτίρια σε απώλεια 
ανθρώπινων ζωών σε 
ακραίες περιπτώσεις 

40 

Αύξηση των 
καταιγίδων 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακραίων 
βροχοπτώσεων, των 
ακραίων ανέμων και 
των κυμάτων 

Αύξηση της 
συχνότητας των 
ανεμοθυελλών 

Αύξηση των σοβαρών 
ζημιών στα κτίρια. 
Απώλεια ανθρώπινων 
ζωών 
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12.2 Παράρτημα 2. Βαθμολογία Καταλόγου 1 

Α. Βαθμολογία και αξιολόγηση κοινωνικής τρωτότητας  

Ομάδα επιπτώσεων 
Ευάλωτες 

Ομάδες Y/N 
Οικονομική Περιβαλλοντική Κοινωνική Πιθανότητα Επείγουσα Σύνολο 

Ζήτηση Ψύξης 
ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

3 3 3 3 3 100 

Ζήτηση υδατικών 
πόρων 

ΝΑΙ (φτωχοί) 3 3 3 3 3 100 

Αστική θερμική 
Νησίδα 

ΝΑΙ (φτωχοί, 
μακροχρόνια 

ασθενείς) 
3 3 3 3 3 100 

Διαθεσιμότητα 
υδατικών πόρων 

ΝΑΙ (φτωχοί) 3 3 3 3 3 100 

Ζημιές από 
πλημμύρες 

ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

3 3 3 3 3 100 

Ζήτηση Θέρμανσης 
ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

2 2 2 3 3 67 
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Αποτελεσματικότητα 
χώρων πρασίνου 

ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

2 2 2 3 3 67 

Υπερθέρμανση 
κτιρίων 

ΝΑΙ (φτωχοί, 
ασθενείς, 

ηλικιωμένοι) 
3 2 3 3 2 59 

Φωτιές 
ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

1 1 3 3 2 37 

Ξήρανση και 
καθιζήσεις εδαφών 

ΝΑΙ (φτωχοί) 2 2 2 2 2 30 

Διάβρωση εδάφους 
& κατολισθήσεις 

ΝΑΙ (φτωχοί) 3 2 1 2 2 30 

Δημιουργία σκόνης 
ΝΑΙ 

(ηλικιωμένοι, 
ασθενείς) 

1 2 2 2 2 25 

Εποχικές διακοπές 
των 
κατασκευαστικών 
εργασιών 

ΌΧΙ 1 1 1 3 1 11 

Διαθεσιμότητα 
νερού για εργοτάξια 

ΌΧΙ 1 1 1 2 1 7 

Ρύπανση ΌΧΙ 2 1 1 1 1 5 

Ζημιές από χαμηλές 
θερμοκρασίες 

ΌΧΙ 1 1 1 1 1 4 
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Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία  

ΝΑΙ 
(ηλικιωμένοι, 

ασθενείς) 
1 1 1 1 1 4 

Ζημιές από 
κεραυνούς 

ΌΧΙ 1 1 1 1 1 4 

Διείσδυση βρόχινου 
νερού  

ΝΑΙ (φτωχοί) 1 1 1 1 1 4 

Ζημιές από τον 
άνεμο 

ΝΑΙ (φτωχοί, 
ηλικιωμένοι) 

1 1 1 1 1 4 

 

Β.  Λίστα ελέγχου αξιολόγησης της κοινωνικής ευπάθειας 

 Αιτιολόγηση 

Ομάδα 
επιπτώσεων 

Οικονομικό μέγεθος 
συνεπειών 

Περιβαλλοντικό μέγεθος 
συνεπειών 

Κοινωνικό μέγεθος 
συνεπειών 

Ζήτηση Ψύξης 
Σημαντικές συνέπειες για 

την εθνική οικονομία 

Σημαντικές διατομεακές 
συνέπειες. Αύξηση των 

ατμοσφαιρικών ρύπων από τους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ο 

κύκλος της παραγωγής, 
μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας επηρεάζεται 

σημαντικά 

Απώλεια ή μεγάλη διακοπή 
παροχής των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (νερό / 

αέριο / ηλεκτρική 
ενέργεια). Μείζονες 

συνέπειες για τις ευάλωτες 
ομάδες 
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Ζήτηση υδατικών 
πόρων 

Σημαντικές οικονομικές 
συνέπειες σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο 

Εκτεταμένη μείωση της 
ποιότητας και της ποσότητας 

των υδάτων. Σημαντικές 
συνέπειες στην ενέργεια και τις 

υποδομές 

Μεγάλη διακοπή παροχής 
των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας (νερό / ηλεκτρική 
ενέργεια).  

Αστική θερμική 
Νησίδα 

Σημαντικές διατομεακές 
επιπτώσεις (υγεία, ενέργεια) 

Σημαντικές διατομεακές 
συνέπειες 

Μείζονες συνέπειες για τις 
ευάλωτες ομάδες. Αύξηση 
της εθνικής επιβάρυνσης 

για την υγεία 

Διαθεσιμότητα 
υδατικών πόρων 

Σημαντικές οικονομικές 
συνέπειες σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο 

Εκτεταμένη μείωση της 
ποιότητας και της ποσότητας 

των υδάτων. 

Μεγάλη διακοπή παροχής 
των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας (νερό / ηλεκτρική 
ενέργεια).  

Ζημιές από 
πλημμύρες 

Μεγάλες και 
επαναλαμβανόμενες ζημιές 
σε ιδιοκτησίες και υποδομές 

Επιδείνωση της ποιότητας 
εδάφους/νερού 

Επηρεάζεται πολύ 
σημαντικός αριθμός 

πληθυσμού 

Ζήτηση 
Θέρμανσης 

Μέτριες οικονομικές 
συνέπειες σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο 
Μέτρια περιβαλλοντικά οφέλη 

Μέτριο. Σημαντικός 
αριθμός ατόμων που 

επηρεάζονται. Θετικές 
επιπτώσεις στην υγεία 
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Αποτελεσματικότη
τα χώρων 
πρασίνου 

Μέτριες συνέπειες 
Απώλεια / μείωση των 

υπηρεσιών του οικοσυστήματος 

Μέτρια μείωση στις 
παρεχόμενες στην 

κοινότητα υπηρεσίες 

Υπερθέρμανση 
κτηρίων 

Σημαντικές διατομεακές 
συνέπειες (Υγεία, 

Επιχειρήσεις, Ενέργεια) 

Μεσαία. Αύξηση της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων 

Αύξηση της εθνικής 
επιβάρυνσης για την υγεία 

Φωτιές 
Χαμηλές συνέπειες για την 

εθνική ή περιφερειακή 
οικονομία 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του 
αέρα, αύξηση της ζήτησης 

φυσικών πόρων 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός πληθυσμού 

Ξήρανση και 
καθιζήσεις 
εδαφών 

Μέτριες 
επαναλαμβανόμενες ζημιές 
σε ιδιοκτησίες και υποδομές 

Μέτριες επιπτώσεις στη χρήση 
φυσικών πόρων. Θέματα 
διάθεσης απορριμμάτων 

Επηρεάζεται σημαντικός 
αριθμός πληθυσμού 

Διάβρωση 
εδάφους & 

κατολισθήσεις 

Επαναλαμβανόμενες ζημιές 
σε ιδιοκτησίες και υποδομές 

Μέτριες επιπτώσεις στη χρήση 
φυσικών πόρων. Θέματα 
διάθεσης απορριμμάτων 

Επηρεάζεται σημαντικός 
αριθμός πληθυσμού 

Δημιουργία 
σκόνης 

Μικρές διατομεακές 
επιπτώσεις (Επιχειρήσεις, 

Υδατικοί πόροι) 

Αυξημένη ζήτηση νερού σε 
εργοτάξια (νερό διαβροχής). 

Αύξηση σωματιδίων αέρα (PM) 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός πληθυσμού 

Εποχικές διακοπές 
των 
κατασκευαστικών 
εργασιών 

Μηδενικές συνέπειες για 
την εθνική ή περιφερειακή 

οικονομία 

Χαμηλές επιπτώσεις. Αύξηση / 
μείωση χρήσης φυσικών πόρων 

Μικρές συνολικές 
επιπτώσεις στην κοινότητα 

Διαθεσιμότητα 
νερού για 
εργοτάξια 

Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

Χαμηλές επιπτώσεις στους 
υδατικούς πόρους 

Αντιμετωπίσιμες 
επιπτώσεις 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    256 

Ρύπανση 
Μέτριες διατομεακές 

συνέπειες 
Τοπική επιδείνωση της 
ποιότητας του νερού 

Μικρές επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία (ποιότητα 

νερών κολύμβησης) 

Ζημιές από 
χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

Διατήρηση των φυσικών πόρων Οριακή θετική επίπτωση 

Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία  

Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

Τοπική επιδείνωση της 
ποιότητας του αέρα 

Αντιμετωπίσιμες 
επιπτώσεις 

Ζημιές από 
κεραυνούς 

Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

Χαμηλές επιπτώσεις. Αύξηση της 
ζήτησης φυσικών πόρων 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός πληθυσμού 

Διείσδυση 
βρόχινου νερού  

Μηδενικές συνέπειες για 
την εθνική ή περιφερειακή 

οικονομία 

Χαμηλές επιπτώσεις. Αύξηση της 
ζήτησης φυσικών πόρων 

Μικρή ζημιά πολιτιστικών 
αγαθών  

Ζημιές από τον 
άνεμο 

Μικρές ή πολύ τοπικές 
συνέπειες 

Χαμηλές επιπτώσεις. Αύξηση της 
χρήσης φυσικών πόρων 

Επηρεάζεται μικρός 
αριθμός πληθυσμού 

 

 

  



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής 
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

                                                                                                                                                    257 

12.3 Παράρτημα 3. Παράγοντες και δείκτης στέρησης Townsend για τους δήμους της Αττικής 

 

δήμος 

 
Πληθυσμός 

 
Ανεργία 

 
Χωρίς 

Ιδ. ΙΧ 

 

Χωρίς Ιδ. 

Κατοικία 

 
Υπερ- 

πλήρη 

 
Δείκτης 

Townsend 

 
Ταξινόμηση 

 
Ταξ. ανά 

Περ. Εν. 

 
% Πληθ. 

 

ΥΔΡΑΣ 
 

1966 
 

20,92 
 

86,85 
 

20,94 
 

16,55 
 

5,59 
 

1 
 

N1 
 

0,05 
 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

664046 
 

20,38 
 

46,34 
 

43,28 
 

9,83 
 

5,16 
 

2 
 

KTA1 
 

17,40 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 

100641 
 

19,99 
 

42,00 
 

37,52 
 

10,05 
 

3,80 
 

3 
 

NTA1 
 

20,03 
 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 

26550 
 

24,60 
 

33,31 
 

28,10 
 

16,05 
 

3,40 
 

4 
 

DTA1 
 

20,72 
 

ΣΠΕΤΣΩΝ 
 

4027 
 

16,68 
 

64,89 
 

26,17 
 

12,57 
 

3,30 
 

5 
 

N2 
 

20,83 
 

ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

69946 
 

22,12 
 

36,00 
 

34,54 
 

9,85 
 

3,20 
 

6 
 

DTA2 
 

22,66 
 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
 

30251 
 

29,17 
 

24,16 
 

21,15 
 

24,64 
 

3,19 
 

7 
 

DA1 
 

23,45 
 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 

71026 
 

16,93 
 

43,77 
 

42,35 
 

5,98 
 

2,99 
 

8 
 

KTA2 
 

25,30 
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

163688 
 

19,62 
 

38,56 
 

35,25 
 

9,01 
 

2,83 
 

9 
 

P1 
 

29,58 
 

ΝΙΚΑΙΑΣ -
 ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 

105430 
 

21,91 
 

32,17 
 

27,47 
 

14,69 
 

2,53 
 

10 
 

P2 
 

32,33 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

26458 
 

17,25 
 

38,14 
 

36,25 
 

8,84 
 

2,40 
 

11 
 

KTA3 
 

33,02 
 

ΠΟΡΟΥ 
 

3993 
 

14,86 
 

48,84 
 

33,95 
 

9,13 
 

2,27 
 

12 
 

N3 
 

33,13 
 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
 

7143 
 

16,68 
 

41,74 
 

24,66 
 

18,80 
 

2,20 
 

13 
 

N4 
 

33,31 
 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 
- 
ΤΑΥΡΟΥ 

 

40413 
 

19,67 
 

31,20 
 

31,51 
 

11,39 
 

2,15 
 

14 
 

NTA2 
 

34,37 

 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

25389 
 

25,87 
 

27,98 
 

22,04 
 

16,00 
 

2,15 
 

15 
 

P3 
 

35,03 
 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
 

63445 
 

20,44 
 

31,65 
 

29,42 
 

10,89 
 

1,87 
 

16 
 

P4 
 

36,69 
 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
 

139981 
 

20,55 
 

29,64 
 

28,96 
 

11,69 
 

1,82 
 

17 
 

DTA3 
 

40,35 
 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
 
- 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

35556 
 

18,62 
 

29,24 
 

31,60 
 

10,88 
 

1,69 
 

18 
 

KTA4 
 

41,28 

 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 

67134 
 

18,91 
 

28,02 
 

30,23 
 

12,25 
 

1,69 
 

19 
 

BTA1 
 

43,03 
 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

36924 
 

22,35 
 

21,25 
 

23,20 
 

19,34 
 

1,67 
 

20 
 

DA2 
 

44,00 
 

ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

33628 
 

18,01 
 

34,37 
 

34,53 
 

7,40 
 

1,62 
 

21 
 

KTA5 
 

44,87 
 

ΒΥΡΩΝΟΣ 
 

61308 
 

16,69 
 

34,36 
 

33,79 
 

8,63 
 

1,50 
 

22 
 

KTA6 
 

46,48 
 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
 
- 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 

91045 
 

20,38 
 

30,22 
 

26,05 
 

12,43 
 

1,46 
 

23 
 

P5 
 

48,86 

 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 

59345 
 

17,26 
 

29,49 
 

32,21 
 

10,15 
 

1,35 
 

24 
 

KTA7 
 

50,41 
 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
 

1142 
 

20,92 
 

44,29 
 

19,11 
 

11,30 
 

1,20 
 

25 
 

N5 
 

50,44 
 

ΙΛΙΟΥ 
 

84793 
 

19,66 
 

25,84 
 

27,33 
 

12,06 
 

1,14 
 

26 
 

DTA4 
 

52,65 
 

ΦΥΛΗΣ 
 

45965 
 

24,23 
 

20,19 
 

19,09 
 

18,72 
 

1,13 
 

27 
 

DA3 
 

53,85 
 

ΑΙΓΙΝΑΣ 
 

13056 
 

20,92 
 

33,22 
 

20,00 
 

13,86 
 

0,98 
 

28 
 

N6 
 

54,19 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

29902 
 

19,25 
 

21,29 
 

26,54 
 

13,51 
 

0,82 
 

29 
 

DA4 
 

54,97 
 

ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 

62529 
 

18,78 
 

24,34 
 

26,37 
 

12,25 
 

0,71 
 

30 
 

DTA5 
 

56,61 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

106943 
 

22,62 
 

18,33 
 

20,24 
 

17,04 
 

0,69 
 

31 
 

AA1 
 

59,40 
 

ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

71294 
 

17,21 
 

25,16 
 

29,07 
 

10,63 
 

0,57 
 

32 
 

NTA3 
 

61,26 
 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
 

39283 
 

23,42 
 

24,96 
 

17,79 
 

13,63 
 

0,40 
 

33 
 

N7 
 

62,29 
 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

73076 
 

15,11 
 

28,36 
 

32,99 
 

7,06 
 

0,08 
 

34 
 

NTA4 
 

64,20 
 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 

46897 
 

16,48 
 

23,89 
 

30,00 
 

8,29 
 

-0,09 
 

35 
 

DTA6 
 

65,42 
 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

25102 
 

23,99 
 

19,00 
 

17,94 
 

12,60 
 

-0,10 
 

36 
 

AA2 
 

66,08 
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ΚΡΩΠΙΑΣ 
 

30307 
 

18,20 
 

15,19 
 

23,99 
 

13,83 
 

-0,26 
 

37 
 

AA3 
 

66,87 
 

(Πηγή: ΠΕΣΚΕ Αττικής 2015) 
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12.4 Παράρτημα 4. Βαθμολογία κριτήριων πολιτικής για την ικανότητα προσαρμογής των δήμων 

α/α δήμοι Συμφωνία 
Δημάρχων 

ΣΔΑΕΚ έχει 
προετοιμασ

τεί) 

ΣΔΑΕΚ (έχει 
κατατεθεί) 

ΣΔΑΕΚ 
(υλοποιείται) 

Διαμόρφωση 
ΣΒΑΚ 
(ολοκληρωμέν
ο ή υπό 
υλοποίηση) 

Συμμετοχή 
στο Εθνικό 
Δίκτυο ΣΒΑΚ 

1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 1 1 
 

1 
 

2 ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

1 1 1 
 

1 
 

3 ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

1 1 1 1 1 1 

4 ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1 1 1 1 
  

5 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
      

6 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 1 
  

1 
 

7 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 1 1 
   

8 ΑΙΓΙΝΑΣ 
      

9 ΑΛΙΜΟΥ 1 1 1 
 

1 
 

10 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 1 1 1 1 
 

11 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 1 1 
   

12 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 1 
  

1 
 

13 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

1 1 1 1 1 
 

14 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 1 
  

1 
 

15 ΒΥΡΩΝΟΣ 1 1 
  

1 
 

16 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 1 1 
 

1 
 

17 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 1 1 
 

1 
 

18 ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ 

1 1 
  

1 
 

19 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 1 1 
   

20 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 1 1 
 

1 
 

21 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1 1 
  

1 1 

22 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 1 1 
 

1 
 

23 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 1 1 1 1 
 

24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 
  

1 
 

25 ΙΛΙΟΥ(ΝΕΩΝΛΙΟΣ
ΙΩΝ) 

1 1 1 
 

1 1 

26 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
    

1 
 

27 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
      

28 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

    
1 

 

29 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 1 1 
   

30 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 1 
  

1 
 

31 ΚΡΩΠΙΑΣ 
      

32 ΚΥΘΗΡΩΝ 1 1 1 
   

33 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1 1 
  

1 
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34 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ 

1 1 1 
 

1 
 

35 ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

      

36 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
    

1 
 

37 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

1 1 1 
   

38 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 1 1 
   

39 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΩΣ 

1 1 1 
 

1 
 

40 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ 

1 1 1 
 

1 
 

41 ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ 1 1 1 
 

1 
 

42 ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ 1 1 1 1 1 
 

43 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ 
Ι.ΡΕΝΤΗ 

1 1 
  

1 1 

44 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 1 1 
 

1 
 

45 ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

      

46 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1 1 
  

1 1 

47 ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

1 1 1 
 

1 
 

48 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 1 1 1 1 
 

49 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 1 1 
 

1 
 

50 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 1 
  

1 
 

51 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 
   

1 1 

52 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
    

1 
 

53 ΠΟΡΟΥ 
      

54 ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

    
1 

 

55 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 1 
  

1 
 

56 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
    

1 
 

57 ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

1 1 
  

1 
 

58 ΣΠΕΤΣΩΝ 
      

59 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
      

60 ΥΔΡΑΣ 
      

61 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

    
1 

 

62 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ 

1 1 1 
 

1 
 

63 ΦΥΛΗΣ 1 
     

64 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 1 1 
 

1 
 

65 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 1 1 
 

1 
 

66 ΩΡΩΠΟΥ 
      

 
Ποσοστό 72.73 69.70 48.48 10.61 69.70 9.09 
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12.5 Παράρτημα 5. Ηλεκτρονικό παράρτημα χαρτών  

Επισυνάπτεται ηλεκτρονικός φάκελος με χάρτες 



 Φάκελος Επισκόπηση Τομέα 

 Όνομα χάρτη Θέση στο κείμενο 

1.  Χάρτης 1 Πληθυσμός Αττικής ανά Δήμο Χάρτης 1-6 

2.  Χάρτης 2 Πληθυσμιακή πυκνότητα Αττικής  Χάρτης 1-7 

3.  Χάρτης 3 Αναλογία φύλου (γυναικών/ανδρών) Χάρτης 1-8 

4.  Χάρτης 4 Δείκτης γήρανσης πληθυσμού Χάρτης 1-9 

5.  Χάρτης 5 Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού Χάρτης 1-10 

6.  Χάρτης 6 Ποσοστό πολυπληθών νοικοκυριών ανά δήμο Χάρτης 1-11 

7.  Χάρτης 7 Ποσοστό νοικοκυριών Ποσοστό χωρίς ιδιοκτήτη  
κατοικία ανά δήμο 

Χάρτης 1-12 

8.  Χάρτης 8 Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητο αυτοκίνητο Χάρτης 1-13 

9.  Χάρτης 9 Δείκτης Στέρησης (Townsend Index) Χάρτης 1-14 

10.  Χάρτης 10 Ποσοστό νοικοκυριών άνευ καυσίμου για 
θέρμανση 

Χάρτης 1-17 

11.  Χάρτης 11 Κάλυψη γης Corine Land Cover 2018 Χάρτης 1-20 

12.  Χάρτης 12 Πυκνότητα Αδιαπερατότητας 2015 
(Imperviousness Density 2015) 

Χάρτης 1-21 

13.  Χάρτης 13 Δείκτης κάλυψης δομημένου εδάφους (Ground 
Space Index – GSI) 

Χάρτης 1-22 

14.  Χάρτης 14 Δείκτης συνολικής δόμησης (Floor Space Index – 
FSI) 

Χάρτης 1-23 

15.  Χάρτης 15 Αναλογία ελεύθερου οικοδομήσιμου χώρου 
(Open Space Ratio - OSR) 

Χάρτης 1-24 

16.  Χάρτης 16 Περίοδος κατασκευής κτιρίων (επικρατούσα) Χάρτης 1-26 

17.  Χάρτης 17 Κύριο υλικό κατασκευής κτιρίων (επικρατές) Χάρτης 1-27 

18.  Χάρτης 18 Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά 
επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης (επικρατές) 

Χάρτης 1-28 

19.  Χάρτης 19 Μέσος αριθμός ορόφων ανά οικοδομικό 
τετράγωνο 

Χάρτης 1-29 

20.  Χάρτης 20 Χρήση κτιρίων (επικρατούσα) Χάρτης 1-30 

 Φάκελος BEs_A4 

21.  Χάρτης 21 Ομαδοποίηση των κατηγοριών κάλυψης / χρήσης 
Urban Atlas LCLU 2012 

 

22.  Χάρτης 22 Αστικό πράσινο, χώροι αθλητισμού /αναψυχής 
και ψηλό πράσινο ανά δήμο 

Χάρτης 4-17 

 ΒΕ1 

23.  ΒΕ1.1 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) την περίοδο 
αναφοράς (1981-2000) 

Χάρτης 3-3 

24.  ΒΕ1.2 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-3 

25.  ΒΕ1.3 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-4 

26.  ΒΕ1.4 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-5 

27.  ΒΕ1.5 Αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-6 



28.  ΒΕ1.6 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) την περίοδο 
αναφοράς (1981-2000) 

Χάρτης 4-7 

29.  ΒΕ1.7 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-8 

30.  ΒΕ1.8 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-9 

31.  ΒΕ1.9 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-10 

32.  ΒΕ1.10 Αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-11 

 ΒΕ1 > Μεταβολές ανά δήμο (mean) 

33.  ΒΕ1.11 Μέσος αριθμός πολύ θερμών ημερών (>35οC) την 
περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 

Χάρτης 5-1 

34.  ΒΕ1.12 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών 
(>35οC) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-2 

35.  ΒΕ1.13 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών 
(>35οC) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-3 

36.  ΒΕ1.14 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών 
(>35οC) την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-4 

37.  ΒΕ1.15 Μεταβολή μέσου αριθμού πολύ θερμών ημερών 
(>35οC) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το 
πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-5 

38.  ΒΕ1.16 Μέσος αριθμός τροπικών νυχτών (>20οC) την 
περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 

Χάρτης 5-6 

39.  ΒΕ1.17 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο 
σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-7 

40.  ΒΕ1.18 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο 
σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-8 

41.  ΒΕ1.19 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο 
σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-9 

42.  ΒΕ1.20 Μεταβολή μέσου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο 
σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-10 

 ΒΕ2 

43.  ΒΕ2.1 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα την περίοδο 
αναφοράς (1981-2000) 

Χάρτης 4-12 

44.  ΒΕ2.2 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-13 



45.  ΒΕ2.3 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-14 

46.  ΒΕ2.4 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-15 

47.  ΒΕ2.5 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-16 

 ΒΕ2 > Μεταβολές ανά δήμο (mean) 

48.  ΒΕ2.6 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα την 
περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 

Χάρτης 5-11 

49.  ΒΕ2.7 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (οC) 
χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-12 

50.  ΒΕ2.8 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (οC) 
χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-13 

51.  ΒΕ2.9 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (οC) 
χειμώνα την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-14 

52.  ΒΕ2.10 Μεταβολή μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (οC) 
χειμώνα τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το 
πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-15 

 ΒΕ3 

53.  ΒΕ3.1 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) την περίοδο 
αναφοράς (1981-2000) 

Χάρτης 4-18 

54.  ΒΕ3.2 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-19 

55.  ΒΕ3.3 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 
4.5 

Χάρτης 4-20 

56.  ΒΕ3.4 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) την κοντινή 
μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-21 

57.  ΒΕ3.5 Μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή 
μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο σοβαρό σενάριο 
RCP 8.5 

Χάρτης 4-22 

 ΒΕ3 > Μεταβολές ανά δήμο (mean) 

58.  ΒΕ3.6 Μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) την περίοδο 
αναφοράς (1981-2000) ανά δήμο 

Χάρτης 5-16 

59.  ΒΕ3.7 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (οC) 
την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το μεσαίο 
σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-17 

60.  ΒΕ3.8 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (οC) 
τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το μεσαίο 
σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-18 

61.  ΒΕ3.9 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας (οC) 
την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το πιο 
σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-19 



62.  ΒΕ3.10 Μεταβολή μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας 
(οC) τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο 
σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-20 

 ΒΕ4 

63.  ΒΕ4.1 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία 
>26οC την περίοδο αναφοράς (1981-2000) 

Χάρτης 4-23 

64.  ΒΕ4.2 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία 
>26οC την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 

Χάρτης 4-24 

65.  ΒΕ4.3 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία 
>26οC τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το 
μεσαίο σενάριο RCP 4.5 

Χάρτης 4-25 

66.  ΒΕ4.4 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία 
>26οC την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-2050) για το 
πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 

Χάρτης 4-26 

67.  ΒΕ4.5 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία 
>26οC τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για το πιο 
σοβαρό σενάριο RCP 8.5 

Χάρτης 4-27 

 ΒΕ4 > Μεταβολές ανά δήμο (mean) 

68.  ΒΕ4.6 Μέσος αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια 
θερμοκρασία >26οC την περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά 
δήμο 

Χάρτης 5-21 

69.  ΒΕ4.7 Μεταβολή μέσου αριθμού ημερών με μέση μέγιστη 
ετήσια θερμοκρασία >26οC την κοντινή μελλοντική περίοδο 
(2031-2050) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-22 

70.  ΒΕ4.8 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια 
θερμοκρασία >26οC τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-
2100) για το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-23 

71.  ΒΕ4.9 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια 
θερμοκρασία >26οC την κοντινή μελλοντική περίοδο (2031-
2050) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-24 

72.  ΒΕ4.10 Μεταβολή μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετήσια 
θερμοκρασία >26οC τη μακρινή μελλοντική περίοδο (2081-
2100) για το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δήμο 

Χάρτης 5-27 

 











































ΒΕ1.20 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού τρ οπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρ ινή μελλοντική περ ίοδ ο (2081-2100) γ ια το πιο σοβ αρ ό σενά ρ ιο RCP 8.5 ανά  δ ήμο¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Νέα ομαδ οποίηση των κατηγ ορ ιών κά λυψης/χρ ήσης του Urban Atlas  LCLU 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ομαδ οποίηση Urban Atlas LCLU 2012

Συνεχής αστικός ιστός

Λοιπός αστικός ιστός

Βιομηχανικές, εμπορικές, δημόσιες, στρατιω τικές και ιδιω τικές μονάδες

Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

Λιμάνια - Αεροδρόμια

Πράσινο, ανοικτοί χώροι και αγροτική γη

Υδάτινες Ε πιφάνειες

Λοιπές Περιοχές

Όρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Όρια Καλλικρατικών Δήμω ν

Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ ΑΣ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 



ΒΕ1.20 Μεταβολ ή μέσου αριθ μού τροπικ ών νυχτών (>20οC) 
τη μακ ρινή μελ λ οντικ ή περίοδ ο (2081-2100) γ ια το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δ ήμο¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Αστικ ό πράσινο, Χ ώροι αθ λ ητισμού/αναψ υχής κ αι Ψηλ ό πράσινο 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αστικ ό Πράσινο & Χ ώροι Αναψ υχής/Αθ λ ητισμού (εμβαδ όν σε τ.μ)

41955 - 246960

246961 - 367024

367025 - 753624

753625 - 1005034

1005035 - 5675902

Ψ ηλό πράσινο

Ό ρια Περιφ ερειακώ ν Ενοτήτων

Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπόνος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφ ορική ΕΜΠ
Γιώ ργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δ ρ. Γεωγραφ ίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφ ος Μηχανικός, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφ ίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελ έτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μ ελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο Μ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTX35_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜ ΑΚΑ

Β Ε 1.1 Αριθμός πολύ θ ερμών ημερώ ν (>35οC) την περίοδο αναφοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_n_45
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.2 Αρ ιθμός πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050)
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_d_45
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.3 Αριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) 
για  το μεσα ίο σενάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_n_85
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.4 Αριθμός πο λύ θερμών ημερών (>35ο C) την κο ντινή μελλο ντική περίο δ ο  (2031-2050) 
για  το  πιο  σ ο βα ρό σενάριο  RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_d_85
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.5 Αριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α  Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTN20_ANNUAL_ref
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.6 Αριθμός  τροπ ικών νυχτών (>20οC) την περίοδ ο α να φοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_n_45
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.7 Αρ ιθμός τρ οπικών νυχτών (>20οC) την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_d_45
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.8 Αριθμός  τροπ ικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή μελλοντική π ερίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το μεσαίο σενά ριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_n_85
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.9 Αριθμός τροπ ικών νυχτών (>20οC) την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_d_85
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ1.10 Αριθμός τροπ ικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή  μελλοντική  περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.11 Μέσος α ριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
την π ερίοδο α να φοράς (1981-2000) α νά δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.12 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) 
την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενά ρ ιο RCP 4.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

ndtx35_ann_d_45
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.13 Μετα β ολή μέσου α ριθμού π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το μεσα ίο σενά ριο RCP 4.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.14 Μετα β ολή μέσου α ριθμού π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.15 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) 
τη μακρ ινή μελλοντική περ ίοδο (2081-2100) γ ια το πιο σοβ αρ ό σενά ρ ιο RCP 8.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτη ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.16 Μέσος αριθ μός τροπικώ ν νυ χτώ ν (>20οC) 
τη ν περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.17 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπ ικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή  με λλοντική  π ερίοδ ο (2031-2050) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.18 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρινή  μελλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.19 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2031-2050) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μ ε λέτ η ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ1.20 Μ ε τ α βολή μέσου α ριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη  μα κρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για  το πιο σοβα ρό σενάριο RCP 8.5 α νά δήμο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέ τ η ς:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TN_DJF_ref.tif
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High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.1 Ελά χισ τ η  θερμοκρασία (οC) χε ιμώνα τη ν περίοδο αναφορά ς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TN_DJF_p_n_45
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.2 Ελά χιστη θερ μοκρ α σία  (οC) χειμώνα  την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_d_45
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.3 Ελά χιστη θερ μοκρ α σία  (οC) χειμώνα  τη μα κρ ινή μελλοντική περ ίοδο (2081-2100) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_n_85
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.4 Ελά χιστη θερμοκρα σία  (οC) χειμώνα  την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_d_85
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.5 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα τη μακρινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτη ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_ref
MEAN

0.0 - 2.8

2.9 - 3.0

3.1 - 3.3

3.4 - 3.6

3.7 - 5.1

2

3

3

4

5
4

4

32

2
2

3

4

4

43

4

3
4

33

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

5

3

3

4

3

3
3

3

3

3
33

33
3

4

3

34

3

3

3
3

3
333

3
3 3

3

3

5

5

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.6 Μέση  ελάχισ τη  θ ερμοκρασία (οC) χειμώνα 
τη ν περίοδο αναφ οράς (1981-2000) ανά δή μο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_n_45
MEAN

0.00 - 1.25

1.25 - 1.27

1.27 - 1.39

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.7 Μεταβολή  μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας  (οC) χειμώνα 
την κοντινή  μελλοντική  περίοδ ο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_d_45
MEAN

0.00 - 1.33

1.34 - 1.37

1.38 - 1.56

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.8 Με ταβολή  μέσ ης ε λάχισ της θε ρμοκρασ ίας (οC) χε ιμώνα 
τη μακρινή  μελλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_n_85
MEAN

0.00 - 0.51

0.52 - 0.54

0.55 - 0.62

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.9 Μεταβολή  μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας  (οC) χειμώνα 
την κοντινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2031-2050) γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μ ε λέτ η ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_d_85
MEAN

0.00 - 3.73

3.74 - 3.81

3.82 - 4.16

¯

1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ2.10 Μ ε τ α βολή μέση ς ε λάχιστη ς θερμοκρα σία ς (οC) χειμώνα  
τη  μα κρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για  το πιο σοβα ρό σενάριο RCP 8.5 α νά δήμο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TX_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 3.1 Μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  (οC) την π ερίοδο α να φοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτ η ς:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_n_45
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.2 Μέγιστη  ε τ ή σια θερμοκρασία (οC) τη ν κοντινή  μελλοντική  περίοδο (2031-2050) 
για το μεσαίο σε νάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_d_45
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.3 Μέ γ ιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή μελλοντική περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το μεσαίο σενά ριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_n_85
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.4 Μέ γ ιστη ετή σια θερμοκρασία (οC) την κοντινή  μελλοντική  περίοδ ο (2031-2050) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_d_85
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.5 Μέ γ ιστη ετή σια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή  μελλοντική  περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜΠ
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑ ΡΜ ΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_ref
MEAN

0.00 - 19.94

19.95 - 20.41

20.42 - 20.86

20.87 - 21.33

21.34 - 21.51

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

19.2

19.6

19.8

20.2

20.4
21

20.5

20.7

19.219.1

19.9
19.5

21.3

20.5

20.5

20

20.3

20.9

21.2

20.3

19.620.2
19.8

21.1

21.2

20

21.1

20.9

21

21.4

21.2
21.3

20.3

21.5
21.5

20.1

21.1
21.5

20.5

20.8

20.1
20.7

20.9

20.6

20.521.3
20.5

21.5

20.1

21.5

21.5

21.5
21.5

20.1

21.4

20.4
20.6

19.9
19.9

21.5
21.4

21.3

20.3

21

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.6 Μέση μέγ ιστη ετήσια  θερ μοκρ α σία  (οC) 
την π ερ ίοδο α να φορ ά ς (1981-2000) α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_n_45
MEAN

0.00 - 1.50

1.51

1.52 - 1.55

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.7 Μεταβ ολή μέσης μέγ ιστης ετήσιας θερ μοκρ ασίας (οC) 
την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενά ρ ιο RCP 4.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_d_45
MEAN

0.00 - 1.89

1.90 - 1.92

1.93 - 2.01

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.8 Μεταβολή  μέσης μέ γ ιστης ετή σιας θερμοκρασίας  (οC) 
τη μακρινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2081-2100) γ ια το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_n_85
MEAN

0.00 - 1.58

1.59 - 1.60

1.61 - 1.62

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.9 Με ταβολή  μέσ ης μέγισ της ετή σ ιας θε ρμοκρασ ίας (οC) 
την κοντινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2031-2050) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.10 Με ταβολή  μέσ ης μέγισ της ετή σ ιας θε ρμοκρασ ίας (οC) 
τη μακρινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μ ελ έτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTX26_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ4.1 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26οC 
την περίοδο αναφορά ς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_n_45
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.2 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) για  το μεσα ίο σενάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_d_45
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.3 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετή σ ια θερμο κρασ ία >26ο C 
τη μακρινή  μελλο ντική  περίο δ ο  (2081-2100) για το  μεσαίο  σενάριο  RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Αν άδοχος: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_n_85
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.4 Αριθμός ημερών  με μέση μέγιστη ετή σια θερμοκρασία >26οC 
την  κοντιν ή  μελλον τική  π ερίοδο (2031-2050) για το π ιο σοβαρό σεν άριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_d_85
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.5 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμο κρα σ ία  >26ο C 
τη μα κρινή μελλο ντική περίο δ ο  (2081-2100) για  το  πιο  σ ο βα ρό σενάριο  RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομ ά δα Μ ελέ της:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ Ν ΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

ndtx 26_ann_ref
MEAN
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1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ4.6 Μ έ σος αριθμ ός ημ ερώ ν μ ε μ έση μ έ γιστη ετήσια θερμ οκρασία >26οC 
την περίοδο αναφορά ς (1981-2000) ανά  δήμ ο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_ann_n_45
MEAN

0 - 13

13 - 15

15 - 17

17 - 19

19 - 22

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.7 Μετα βο λή μέσ ο υ α ριθμο ύ ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμο κρα σ ία  >26ο C 
την κο ντινή μελλο ντική περίο δ ο  (2031-2050) για  το  μεσα ίο  σενάριο  RCP 4.5 α νά δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ4.8 Μετα β ολή μέσου α ριθμού με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το μεσα ίο σενά ριο RCP 4.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Αν άδοχος: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.9 Μεταβολή  μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετή σια θερμοκρασία >26οC 
την  κοντιν ή  μελλον τική  π ερίοδο (2031-2050) για το π ιο σοβαρό σεν άριο RCP 8.5 αν ά δή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

ndtx26_ann_d_85
MEAN
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45 - 47

48 - 51

52 - 54

55 - 63

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ4.10 Μετα β ολή μέσου α ριθμού με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5 α νά  δήμο











































ΒΕ1.20 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού τρ οπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρ ινή μελλοντική περ ίοδ ο (2081-2100) γ ια το πιο σοβ αρ ό σενά ρ ιο RCP 8.5 ανά  δ ήμο¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Νέα ομαδ οποίηση των κατηγ ορ ιών κά λυψης/χρ ήσης του Urban Atlas  LCLU 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ομαδ οποίηση Urban Atlas LCLU 2012

Συνεχής αστικός ιστός

Λοιπός αστικός ιστός

Βιομηχανικές, εμπορικές, δημόσιες, στρατιω τικές και ιδιω τικές μονάδες

Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

Λιμάνια - Αεροδρόμια

Πράσινο, ανοικτοί χώροι και αγροτική γη

Υδάτινες Ε πιφάνειες

Λοιπές Περιοχές

Όρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Όρια Καλλικρατικών Δήμω ν

Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ ΑΣ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 



ΒΕ1.20 Μεταβολ ή μέσου αριθ μού τροπικ ών νυχτών (>20οC) 
τη μακ ρινή μελ λ οντικ ή περίοδ ο (2081-2100) γ ια το πιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δ ήμο¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Αστικ ό πράσινο, Χ ώροι αθ λ ητισμού/αναψ υχής κ αι Ψηλ ό πράσινο 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αστικ ό Πράσινο & Χ ώροι Αναψ υχής/Αθ λ ητισμού (εμβαδ όν σε τ.μ)

41955 - 246960

246961 - 367024

367025 - 753624

753625 - 1005034

1005035 - 5675902

Ψ ηλό πράσινο

Ό ρια Περιφ ερειακώ ν Ενοτήτων

Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπόνος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφ ορική ΕΜΠ
Γιώ ργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δ ρ. Γεωγραφ ίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφ ος Μηχανικός, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφ ίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελ έτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μ ελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο Μ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTX35_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜ ΑΚΑ

Β Ε 1.1 Αριθμός πολύ θ ερμών ημερώ ν (>35οC) την περίοδο αναφοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_n_45
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.2 Αρ ιθμός πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050)
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_d_45
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.3 Αριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) 
για  το μεσα ίο σενάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_n_85
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.4 Αριθμός πο λύ θερμών ημερών (>35ο C) την κο ντινή μελλο ντική περίο δ ο  (2031-2050) 
για  το  πιο  σ ο βα ρό σενάριο  RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ntdx35_p_d_85
Value

High : 100

Low : 0

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.5 Αριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α  Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTN20_ANNUAL_ref
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.6 Αριθμός  τροπ ικών νυχτών (>20οC) την περίοδ ο α να φοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_n_45
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.7 Αρ ιθμός τρ οπικών νυχτών (>20οC) την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_d_45
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.8 Αριθμός  τροπ ικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή μελλοντική π ερίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το μεσαίο σενά ριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_n_85
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.9 Αριθμός τροπ ικών νυχτών (>20οC) την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtn20_p_d_85
Value

High : 150

Low : 10

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ1.10 Αριθμός τροπ ικών νυχτών (>20οC) τη μακρινή  μελλοντική  περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 1.11 Μέσος α ριθμός π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
την π ερίοδο α να φοράς (1981-2000) α νά δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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MEAN
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.12 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) 
την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενά ρ ιο RCP 4.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.13 Μετα β ολή μέσου α ριθμού π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το μεσα ίο σενά ριο RCP 4.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.14 Μετα β ολή μέσου α ριθμού π ολύ θερμών ημερών (>35οC) 
την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.15 Μεταβ ολή μέσου αρ ιθμού πολύ θερ μών ημερ ών (>35οC) 
τη μακρ ινή μελλοντική περ ίοδο (2081-2100) γ ια το πιο σοβ αρ ό σενά ρ ιο RCP 8.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτη ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.16 Μέσος αριθ μός τροπικώ ν νυ χτώ ν (>20οC) 
τη ν περίοδο αναφοράς (1981-2000) ανά δή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.17 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπ ικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή  με λλοντική  π ερίοδ ο (2031-2050) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.18 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη μακρινή  μελλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

20_ann_n_85
MEAN

0 - 29

30

31 - 32

33 - 35

36 - 40

38

40

36

34

32

31

32

3838

37
38

29

31

31

31
33

31

29
32

3835

35

36

32

31

29

31

30

28

36

29

29

30

29

35

29

33

34

33

28
28

30
31

32

30

32
33

30

35

29
29
30
29

35

28

33
32

36
32 36

2929

28

29

30

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ1.19 Με ταβολή  μέσ ου αριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
την κοντινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2031-2050) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μ ε λέτ η ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ1.20 Μ ε τ α βολή μέσου α ριθμού τροπικών νυχτών (>20οC) 
τη  μα κρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για  το πιο σοβα ρό σενάριο RCP 8.5 α νά δήμο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέ τ η ς:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TN_DJF_ref.tif
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.1 Ελά χισ τ η  θερμοκρασία (οC) χε ιμώνα τη ν περίοδο αναφορά ς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TN_DJF_p_n_45
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.2 Ελά χιστη θερ μοκρ α σία  (οC) χειμώνα  την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_d_45
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.3 Ελά χιστη θερ μοκρ α σία  (οC) χειμώνα  τη μα κρ ινή μελλοντική περ ίοδο (2081-2100) 
γ ια  το μεσα ίο σενά ρ ιο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_n_85
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.4 Ελά χιστη θερμοκρα σία  (οC) χειμώνα  την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) 
για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_p_d_85
Value

High : 11

Low : 1

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.5 Ελάχιστη θερμοκρασία (οC) χειμώνα τη μακρινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτη ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_ref
MEAN

0.0 - 2.8

2.9 - 3.0

3.1 - 3.3

3.4 - 3.6

3.7 - 5.1

2

3

3

4

5
4

4

32

2
2

3

4

4

43

4

3
4

33

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

5

3

3

4

3

3
3

3

3

3
33

33
3

4

3

34

3

3

3
3

3
333

3
3 3

3

3

5

5

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.6 Μέση  ελάχισ τη  θ ερμοκρασία (οC) χειμώνα 
τη ν περίοδο αναφ οράς (1981-2000) ανά δή μο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tn_djf_n_45
MEAN

0.00 - 1.25

1.25 - 1.27

1.27 - 1.39

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.7 Μεταβολή  μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας  (οC) χειμώνα 
την κοντινή  μελλοντική  περίοδ ο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_d_45
MEAN

0.00 - 1.33

1.34 - 1.37

1.38 - 1.56

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ2.8 Με ταβολή  μέσ ης ε λάχισ της θε ρμοκρασ ίας (οC) χε ιμώνα 
τη μακρινή  μελλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το με σ αίο σ ε νάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_n_85
MEAN

0.00 - 0.51

0.52 - 0.54

0.55 - 0.62

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ2.9 Μεταβολή  μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας  (οC) χειμώνα 
την κοντινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2031-2050) γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μ ε λέτ η ς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tn_djf_d_85
MEAN

0.00 - 3.73

3.74 - 3.81

3.82 - 4.16

¯

1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ2.10 Μ ε τ α βολή μέση ς ε λάχιστη ς θερμοκρα σία ς (οC) χειμώνα  
τη  μα κρινή μελλοντική περίοδο (2081-2100) για  το πιο σοβα ρό σενάριο RCP 8.5 α νά δήμο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

TX_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 3.1 Μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  (οC) την π ερίοδο α να φοράς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα Μελέτ η ς:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_n_45
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.2 Μέγιστη  ε τ ή σια θερμοκρασία (οC) τη ν κοντινή  μελλοντική  περίοδο (2031-2050) 
για το μεσαίο σε νάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δ οχος: 

Ομά δ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_d_45
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.3 Μέ γ ιστη ετήσια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή μελλοντική περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το μεσαίο σενά ριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_n_85
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.4 Μέ γ ιστη ετή σια θερμοκρασία (οC) την κοντινή  μελλοντική  περίοδ ο (2031-2050) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_p_d_85
Value

High : 27

Low : 18

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.5 Μέ γ ιστη ετή σια θερμοκρασία (οC) τη μακρινή  μελλοντική  περίοδ ο (2081-2100) 
γ ια το π ιο σοβαρό σενάριο RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜΠ
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑ ΡΜ ΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_ref
MEAN

0.00 - 19.94

19.95 - 20.41

20.42 - 20.86

20.87 - 21.33

21.34 - 21.51

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

19.2

19.6

19.8

20.2

20.4
21

20.5

20.7

19.219.1

19.9
19.5

21.3

20.5

20.5

20

20.3

20.9

21.2

20.3

19.620.2
19.8

21.1

21.2

20

21.1

20.9

21

21.4

21.2
21.3

20.3

21.5
21.5

20.1

21.1
21.5

20.5

20.8

20.1
20.7

20.9

20.6

20.521.3
20.5

21.5

20.1

21.5

21.5

21.5
21.5

20.1

21.4

20.4
20.6

19.9
19.9

21.5
21.4

21.3

20.3

21

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.6 Μέση μέγ ιστη ετήσια  θερ μοκρ α σία  (οC) 
την π ερ ίοδο α να φορ ά ς (1981-2000) α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_n_45
MEAN

0.00 - 1.50

1.51

1.52 - 1.55

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.7 Μεταβ ολή μέσης μέγ ιστης ετήσιας θερ μοκρ ασίας (οC) 
την κοντινή μελλοντική περ ίοδο (2031-2050) γ ια το μεσαίο σενά ρ ιο RCP 4.5 ανά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Μελέτης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_d_45
MEAN

0.00 - 1.89

1.90 - 1.92

1.93 - 2.01

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000Κ ΛΙΜΑΚ Α

ΒΕ3.8 Μεταβολή  μέσης μέ γ ιστης ετή σιας θερμοκρασίας  (οC) 
τη μακρινή  μελλοντική  π ερίοδ ο (2081-2100) γ ια το μεσαίο σενάριο RCP 4.5 ανά δ ή μο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

tx_ann_n_85
MEAN

0.00 - 1.58

1.59 - 1.60

1.61 - 1.62

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.9 Με ταβολή  μέσ ης μέγισ της ετή σ ιας θε ρμοκρασ ίας (οC) 
την κοντινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2031-2050) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανάδ οχος: 

Ομάδ α Με λέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

tx_ann_d_85
MEAN

0.00 - 4.69

4.70 - 4.73

4.74 - 4.79

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜΑΚΑ

ΒΕ3.10 Με ταβολή  μέσ ης μέγισ της ετή σ ιας θε ρμοκρασ ίας (οC) 
τη μακρινή  με λλοντική  πε ρ ίοδ ο (2081-2100) για το πιο σ οβαρό σ ε νάριο RCP 8.5 ανά δ ή μο



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα Μ ελ έτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜ ΝΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

NDTX26_ANNUAL_ref.tif
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛ ΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ4.1 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια θερμοκρασία >26οC 
την περίοδο αναφορά ς (1981-2000)



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδοχος: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_n_45
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.2 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
την κοντινή μελλοντική π ερίοδο (2031-2050) για  το μεσα ίο σενάριο RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_d_45
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.3 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετή σ ια θερμο κρασ ία >26ο C 
τη μακρινή  μελλο ντική  περίο δ ο  (2081-2100) για το  μεσαίο  σενάριο  RCP 4.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Αν άδοχος: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_n_85
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.4 Αριθμός ημερών  με μέση μέγιστη ετή σια θερμοκρασία >26οC 
την  κοντιν ή  μελλον τική  π ερίοδο (2031-2050) για το π ιο σοβαρό σεν άριο RCP 8.5



Δρ. Σ τέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Σ υ ντονίστρια Έ ργου
Δρ. Σ οφ ία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ
Ελένη Μου γιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MSc Γεω πληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Β ελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Ο ικολογίας
Γιάννης Παρασκευ όπου λος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυ τής GIS, ΥΔ ΕΜΠ

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
Σ ΥΜΒ ΟΥΛΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑ ΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Β ασ. Σ οφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo@ade n s.gr

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΟ Σ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Σ ΑΡΜΟ ΓΗ 
Σ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣ ΠΚΑ) ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυ ση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑ Σ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_p_d_85
Value

High : 180

Low : 65

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.5 Αριθμός ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμο κρα σ ία  >26ο C 
τη μα κρινή μελλο ντική περίο δ ο  (2081-2100) για  το  πιο  σ ο βα ρό σενάριο  RCP 8.5



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομ ά δα Μ ελέ της:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΜ Ν ΗΜ Α

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν

ndtx 26_ann_ref
MEAN
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1:500,000ΚΛΙΜ ΑΚΑ

ΒΕ4.6 Μ έ σος αριθμ ός ημ ερώ ν μ ε μ έση μ έ γιστη ετήσια θερμ οκρασία >26οC 
την περίοδο αναφορά ς (1981-2000) ανά  δήμ ο



Δρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έργου
Δρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε ΜΠ
Ε λένη Μουγιάκου
Γεω πόνος ΓΠΑ, MS c Γεω πληροφορική Ε ΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, αναλυτής GIS , ΥΔ Ε ΜΠ

«ADVANCED ENVIRONMENTAL S TUDIES  
ΣΥΜΒ ΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΤΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ»
ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS  A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @aden s.g r

Ανάδο χο ς: 

Ομάδα  Μελέτης:

ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ ΣΠΚΑ) ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύ νω ν Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕ Α Σ: ΔΟΜΗΜΕ ΝΟ ΠΕ ΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ Π ΟΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ε νοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δήμω ν

ndtx26_ann_n_45
MEAN

0 - 13

13 - 15

15 - 17

17 - 19

19 - 22

¯

1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ 4.7 Μετα βο λή μέσ ο υ α ριθμο ύ ημερών με μέση μέγιστη ετήσια  θερμο κρα σ ία  >26ο C 
την κο ντινή μελλο ντική περίο δ ο  (2031-2050) για  το  μεσα ίο  σενάριο  RCP 4.5 α νά δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Ανά δοχος: 

Ομά δα  Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Υ ΠΟΜΝΗ ΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕ4.8 Μετα β ολή μέσου α ριθμού με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το μεσα ίο σενά ριο RCP 4.5 α νά  δήμο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, 
Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, 
Em ail: in fo @ade n s.gr

Αν άδοχος: 

Ο μάδα Μελέτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΓΗΣ
Δ ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΡΤΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕΔ ΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜ ΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάλυση και Αξιολό γηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής
ΤΟΜΕΑΣ: Δ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Ό ρια Περιφερειακών Ενοτήτω ν

Ό ρια Καλλικρατικών Δ ήμω ν
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1:500,000ΚΛΙΜΑΚΑ

Β Ε4.9 Μεταβολή  μέσου αριθμού με μέση μέγιστη ετή σια θερμοκρασία >26οC 
την  κοντιν ή  μελλον τική  π ερίοδο (2031-2050) για το π ιο σοβαρό σεν άριο RCP 8.5 αν ά δή μο



Δ ρ. Στέλλα Καϊμάκη
Πολιτικό ς Μ ηχ ανικό ς –  Μ ηχ ανικό ς Περιβάλλοντος/ Συντονίστρια Έ ργου
Δ ρ. Σοφία Τσάδαρη
Αρχ ιτέκτονας Μ ηχ ανικό ς –  Πολεοδό μος ΕΜ Π
Ελένη Μουγιάκου
Γεωπό νος ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ
Γιώργος Βελεγράκης
Ηλεκτρολό γος Μ ηχ ανικό ς, Δ ρ. Γεω γραφίας - Πολιτικής Οικολογίας
Γιάννης Παρασκευό πουλος
Τοπογράφος Μ ηχ ανικό ς, αναλυτής GIS, Υ Δ  ΕΜ Π

«ADVANCED ENVIR ONMENTAL STUDIES 
ΣΥ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΙΑΚΡ. Τ. «ADENS A.E.»
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ΒΕ4.10 Μετα β ολή μέσου α ριθμού με μέση μέγιστη ετήσια  θερμοκρα σία  >26οC 
τη μα κρινή μελλοντική π ερίοδο (2081-2100) για  το π ιο σοβ α ρό σενά ριο RCP 8.5 α νά  δήμο


