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Μεταβολι Θερμοκραςίασ ςε Παγκόςμιο Επίπεδο: 1880-2015  

10 year averages 

30 year averages 

 IPCC: “warming of climate system is unequivocal”.          

   “Human influence on the climate system is clear” 



Κλιματικι Αλλαγι ςτθ Μεςόγειο 

High Impact region (HOT SPOT): 
Θερμοκραςία και βροχόπτωςθ κινοφνται ςε 
αντίκετεσ πορείεσ (The World Bank, 2012) 

Αυξθςθ κερμοκραςίασ 1980-2010 
Παγκοςμίωσ: = +0.5 degree C 
Ανατολικι Μεςόγειοσ = +1.5 degree C !!! 



Regional Climate Change Index, 20 μοντέλα, 3 σενάρια 

(Giorgi, 2006) 

Κλιματικι Αλλαγι ςτθ Μεςόγειο 



Θερμοκραςία αζρα : Ιςτορικόσ ςτακμόσ ΕΑΑ (1858-2018) 



Συχνότθτα εμφάνιςθσ κερμών ιμερών από 
το 1860 

Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςυνοδεφεται με ταυτόχρονθ 
αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ κερμών θμερών 

(καφςωνεσ) 

Source: Founda & Giannakopoulos 2009 (Global&Planetary Change) 
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                Καλοκαιρινή μέγιζηη θερμοκραζία 

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 

Η μζγιςτθ καλοκαιρινι κερμοκραςία αυξάνεται κυρίωσ ςτθν ενδοχώρα μζχρι 
και  2.5oC to 2021-2050 και μζχρι και 5οC το 2071-2100. Μικρότερεσ 
μεταβολζσ ςτισ νθςιωτικζσ και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Ανατολικισ 
Ελλάδασ κυρίωσ. 



                Θερμές ημέρες (Tmax> 35oC ) 

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 

Ο αρικμόσ τθν κερμών θμερών με κερμοκραςίεσ πάνω από 35oC αυξάνεται 
κυρίωσ ςτισ θπειρωτικζσ πεδινζσ περιοχζσ (20 περίπου θμζρεσ το 2021-2050 
και περιςςότερεσ από 40 θμζρεσ κατά τθν περίοδο 2071-2100). Τα νθςιά του 
Αιγαίου και του Ιονίου αναμζνεται να ζχουν μικρότερεσ αυξιςεισ 



         Χειμερινή βροτόπηωζη 

Μζχρι το τζλοσ του αιώνα ςε όλο τον ελλαδικό χώρο ζχουμε μειώςεισ ςτισ 
χειμερινζσ βροχοπτώςεισ που ειδικά ςτθν Πελοπόννθςο και Κριτθ 
ξεπερνοφν το 30%.  

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 



         Μέγιζηη βροτόπηωζη ζε ηρεις ημέρες 

Τα θπειρωτικά μζρθ τθσ Ανατολικισ Ελλάδασ εμφανίηουν αυξιςεισ κατά 
20% τθν περίοδο 2021-2050 και 30% το 2071-2100. Οι αυξιςεισ αυτζσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ τθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ, φανερώνουν μία 
αφξθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ βροχισ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 



                Ημέρες με ένηονη δσζθορία 

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 

Οι περιοχζσ που κα επθρεαςτοφν περιςςότερο είναι οι παράκτιεσ περιοχζσ τθσ 
Δυτικισ Ελλάδασ κακώσ και τα νθςιά του Νοτίου Αιγαίου. (20 επιπλζον θμζρεσ 
κατά το 2021-2050 και 40 επιπλζον θμζρεσ κατά το 2071-2100). Οι πεδινζσ 
περιοχζσ και θ Κριτθ κα ζχουν μια αφξθςθ 15 θμερών κατά το  2021-2050 και 
περίπου 25 επιπλζον θμζρεσ κατά το 2071-2100. 



            Ακραίος κίνδσνος πσρκαγιάς 

Μεταβολζσ κατά το 2021-2050 Μεταβολζσ κατά το 2071-2100 

Όλεσ οι πεδινζσ θπειρωτικζσ περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδασ ενδζχεται 
να αντιμετωπίςουν 20 πλζον θμζρεσ το χρόνο κατά το 2021-2050 και 40 
επιπλζον θμζρεσ κατά το 2071-2100 με αυξθμζνο κίνδυνο εκδιλωςθσ 
πυρκαγιάσ. 



 Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ για τθν Κλιματικι Αλλαγι και τισ 
επιπτώςεισ τθσ CLIMPACT 

•    Ωο εκβιεκαηηθή, ε πξνηεηλόκελε πξσηνβνπιία απνβιέπεη ζηε 

δεκηνπξγία ελόο επηζηεκνληθνύ ππξήλα αξηζηείαο ζηελ έξεπλα, 

γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλώζεο ζρεηηθά κε ηε θιηκαηηθή αιιαγή, 

θαζώο ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή έλαο ππξήλαο ειιήλσλ επηζηεκώλ 

πνπ εκπιέθεηαη ελεξγά ζηα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

 

• Η ρώξα καο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζεκαληηθό αξηζκό επίγεησλ 

κεηξήζεσλ (ΔΜΥ, ΜΔΤΔΟ), ηηο ηξέρνπζεο ππνδνκέο ηνπ νδηθνύ 

ράξηε (PANACEA, HIMIOFoTS) θαζώο θαη ηα δνξπθνξηθά 

δεδνκέλα, παξάγνληαο θαηλνηόκν πιεξνθνξία αλαγθαία γηα ηελ 

αθξηβέζηεξε πνζνηηθνπνίεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ 

επηπηώζεώλ ηεο. 

 

H εμβλημαηική πρωηοβοσλία για ηην Κλιμαηική Αλλαγή 

CLIMPACT 



 Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ για τθν Κλιματικι Αλλαγι και 
τισ επιπτώςεισ τθσ , CLIMPACT 

•  Η βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θιηκαηηθώλ ππεξεζηώλ 

θαη ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ζηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνζηεξηθηηθώλ παξαηεξήζεσλ από επίγεηα κεηξεηηθά δίθηπα, 

ελαέξηεο πιαηθόξκεο θαη δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα 

παξαηήξεζεο ηεο Γεο πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο ζρεηηθέο εζληθέο 

ππνδνκέο. 

 
• Η αμηνπνίεζε λέσλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

κεζνδνινγηώλ ζηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ θιηκαηηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη θαηλνηόκσλ ζπζηεκάησλ έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζπλδεόκελεο κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

Σηότοι ηης προηεινόμενης εμβλημαηικής πρωηοβοσλίας 



 Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ για τθν Κλιματικι Αλλαγι και τισ 
επιπτώςεισ τθσ , CLIMPACT 

Σηότοι ηης προηεινόμενης εμβλημαηικής πρωηοβοσλίας 

• Η δεκηνπξγία εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ζπιινγήο, ειέγρνπ θαη αξρεηνζέηεζεο θιηκαηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ από δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα παξαηήξεζεο ηεο 

γεο, κνληέισλ θαη πξντόλησλ, θαη ηελ ειεύζεξε, αλνηρηή θαη δσξεάλ 

ρξήζε ηνπο από ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.  

 

• Η έγθπξε θαη έγθαηξε δηάρπζε πιεξνθνξηώλ προς θεζμικούς θορείς 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ ζρεδηαζκό 

δηαηνκεαθώλ πνιηηηθώλ (κε έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκό, γεσξγία, 

δάζε/νηθνζπζηήκαηα, θαη πνιηηηθή πξνζηαζία), ηελ ζσξάθηζε ησλ 

πνιηηώλ θαη ελ γέλεη ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

από ηηο επηπηώζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 



 Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ για τθν Κλιματικι Αλλαγι και τισ επιπτώςεισ τθσ, 
CLIMPACT 

Δίκτυο Φορζων  

• Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ΙΔΠΒΑ & ΙΑΑΓΔΤ (ΔΑΑ, Σπληνληζκόο) 

• Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ, Αθαδεκία Αζελώλ (ΙΙΒΔΑΑ) 

• Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 

• Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ) 

• Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) 

• Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ) 

• Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ‘’Γεκόθξηηνο’’ (ΔΚΔΦΔ-

Γ) 

• Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ΠΚ) 

• Πνιπηερλείν Κξήηεο (ΠνιΚ) 

• ΑΘΗΝΑ 

• ΔΚΚΔ 

• Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο 

πεξηζζόηεξσλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ. 



Σπκπεξάζκαηα 



21st Century 
Καταςτροφζσ λόγω ακραίων κλιματικών φαινομζνων 

Deaths per decade (millions)  Economic losses per decade (Billion US$)  

Developing countries affected much more, relative to their 
economic size 



Οικονομικζσ επιπτώςεισ κλιματικισ 
μεταβολισ 

 

ΑΕΠ ςε ςταθερζσ τιμζσ 2008 / προεξοφλητικό επιτόκιο: 0% 

Πηγή: Έκθεςη ΕΜΕΚΑ/ΤτΕ για τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικήσ αλλαγήσ 



2015: Μια εξαιρετικι ςυγκυρία 

1. Πλαίςιο «Sendai» για μείωςθ 
καταςτροφών (March) 

2. Αποδοχι τθσ Ατηζντασ 2030 για τθν 
Βιώςιμθ Ανάπτυξθ (New York-
September) 

3. COP 21 and ςυμφωνία Παριςιοφ 
(December) 
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Μερικές σκέψεις.. 
OMM 

• Eτοσμε μπει για ηα καλά ζηην εποτή ηης κλιμαηικής 

αλλαγής και πρέπει να προζαρμοζηούμε και εμείς ζαν 

επιζηήμονες έτοσμε ηεράζηια εσθύνη.  

• Ο βαζικός μας οδηγός: παγκόζμια αλληλεγγύη  

• Οι διαθορές μας είναι ελάτιζηες μπροζηά ζηο 

ζσλλογικό ζσμθέρον να προζηαηεύζοσμε ηο 

ανθρώπινο είδος 

• Σημανηικό να έτοσμε μακρσπόθεζμη προοπηική 

Οι «κρίσεις» είναι ευκαιρίες για να 
αλλάξουμε 


