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Κλιματικές Προβλέψεις για το 2100 σε σχέση με το 
1961-1990 

Άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του αέρα 

μεταξύ 1,4 και 4,0 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 



Κλιματικές Προβλέψεις για το 2100 σε σχέση με το 
1961-1990 

Μείωση της ετήσιας συνολικής βροχόπτωσης 

μεταξύ 5,5 και 56,8 % 

 



Κλιματικές Προβλέψεις για το 2100 σε σχέση με 
το 1961-1990 

Τράπεζα της Ελλάδας (2011)  
“Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής 

Αλλαγής στην Ελλάδα” 
 

Περιοχή: Δυτική Πελοπόννησος 
Περίοδος: 2071-2100 
 
• Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
• Μείωση της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης 
• Μείωση της μέσης σχετικής υγρασίας 
• Περισσότερες ημέρες με Τ > 35 °C 
• Περισσότερες περιόδους ξηρασίας (συνεχόμενες ημέρες με βροχόπτωση 

< 1mm) 
• Ελαφρώς λιγότερες πλημμύρες 

 
 
 

 



Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 

Μετριασμός: Μείωση των εκπομπών CO2 και των άλλων 
αερίων Θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή 

 

 

Προσαρμογή: Ενίσχυση της τοπικής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

    Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές 
στο παρόν και στο κοντινό μέλλον. 

 



Τοπικό Συμβούλιο Προσαρμογής 
• Με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

• 15 μέλη (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί σύμβουλοι, Περιφέρεια, Καθηγητές 
Πανεπιστημίου Πατρών, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, ΑΔΕΠ Α.Ε.) 

– Πολιτική στήριξη 

– Επιστημονική υποστήριξη 

– Στήριξη της τοπικής κοινωνίας 

 
 

 

 

 

 

 



Τοπικό Συμβούλιο Προσαρμογής 

• Επιλογή 3 τομέων προτεραιότητας: 
– Βιοποικιλότητα-Δάση 

– Παράκτια ζώνη 

– Νερό 
 

• Ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής σε κάθε τομέα και προτάσεις 
προσαρμογής 

 



Επιπτώσεις σε Βιοποικιλότητα-Δάση 

Χάρτης στατικού κινδύνου πυρκαγιάς στο Παναχαϊκό 

 

 

 

 

 

 

 



Επιπτώσεις σε Βιοποικιλότητα-Δάση 
Ημερήσιος Κίνδυνος Πυρκαγιάς: καιρικές συνθήκες και υγρασία 

βλάστησης 
 
Κλιματική Αλλαγή= μεγαλύτερες θερμοκρασίες & λιγότερο νερό 
 
Αυξημένος ημερήσιος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών 

• Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της μειωμένης 
υγρασίας της δασικής ύλης 

 
 



Επιπτώσεις στην Παράκτια Ζώνη 
• IPPC: Οι ακτές θα εκτεθούν σε αυξανόμενους κινδύνους 

– Άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

– Διάβρωση 
 

• Διάβρωση στις ακτές της Αχαΐας: 

– Συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια 

– Σήμερα προκαλούνται καταστροφές σε περιουσίες, παράκτιους δρόμους 
και ιδιόκτητες υποδομές 

 

 



Επιπτώσεις στην Παράκτια Ζώνη 
• Ρίο  

– Φερτά υλικά από τα ποτάμια της περιοχής για την κατασκευή της 

Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου 

– Κατασκευή του προβλήτα προ του ξενοδοχείου Porto Rio 

• Μονοδένδρι, Βραχναίϊκα, Τσουκαλαίϊκα 
– Παράνομες και κακότεχνες κατασκευές 

• Επιπτώσεις σε 
– Οδικό δίκτυο 

– Τουρισμό 

– Ιδιοκτησίες 

– Κατοίκους 

– Οικονομία 

 



Επιπτώσεις στο Νερό 

• Πάτρα σήμερα: 3.000 m3/h 

• Κύριες πηγές: Γλαύκος ποταμός, Γεωτρήσεις 

• Οριακή κάλυψη των αναγκών  

• Η ανάγκες ύδρευσης θα αυξηθούν 

 

 

 

 
• Η Κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον υδρολογικό κύκλο, άρα τη 

διαθεσιμότητα νερού 

 

2005 2020 2035 

Μόνιμοι κάτοικοι 17.833.260 22.727.220 28.755.000 

Επισκέπτες 200.000 300.000 400.000 

Ξενοδοχεία κ.α. 179.520 269.280 359.040 

Σύνολο 18.212.780 23.296.500 29.514.040 



Επιπτώσεις στο Νερό 
• Η Λεκάνη απορροής του Γλαύκου 

– Υδροδότηση Πάτρας 
– Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
– Άρδευση 
 

 
 

• Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στα 
αποθέματα νερού στον Γλαύκο 

 
• Η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα θα επηρεαστεί 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες  
 

• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές των 
γεωτρήσεων 
 



Προσαρμογή σε Βιοποικιλότητα-Δάση 

1. Βελτίωση της πρόληψης των πυρκαγιών 
– Διαχείριση της βλάστησης (καθαρισμοί γύρω από χωριά και στις 

ζώνες υψηλού κινδύνου, αναδασώσεις με πλατύφυλλα είδη, 
καθαρισμοί κατά μήκος του δικτύου διανομής ενέργειας) 

– Βελτίωση των υποδομών (συντήρηση των δρόμων πρόσβασης, νέοι 
δασικοί δρόμοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ενημερωτικές 
πινακίδες, κατασκευή παρατηρητηρίων, κατασκευή δεξαμενών νερού, 
τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών) 

– Ευαισθητοποίηση των πολιτών (ενημερωτικές συναντήσεις, 
εκπαίδευση εθελοντών, σχέδια κένωσης) 

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δασό-πυρόσβεσης 

– Δίκτυο συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των φορέων 

– Διάχυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών (π.χ. χάρτες 
επικινδυνότητας) 

– Αύξηση των περιπολιών ειδικά το καλοκαίρι 

– Δύο νέα παρατηρητήρια Ανατολικά και ΝΑ του Παναχαϊκού 

– Βελτίωση της εκπαίδευσης των εθελοντών και των τοπικών ομάδων 
περιπολίας 



Προσαρμογή στις Παράκτιες Ζώνες 
1. Ακτογραμμή Ρίου 

• Porto Rio – Rion Beach (430 μ):  
– τοίχο προστασίας του παράκτιου δρόμου από τσιμέντο 

– προστασία του τοίχους αυτού με βράχους 

• Rion Beach – Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου (300 μ): 
– τοίχο προστασίας του παράκτιου δρόμου από τσιμέντο 

– δημιουργία παραλίας με χαλίκι 

2. Ακτογραμμή Μονοδένδρι-Βραχναίϊκα-Τσουκαλαίϊκα 

• Τρία (3) έργα προστασίας: 
– Ροΐτικα – Μονοδένδρι (970 μ) 

– Χατζίνα (750 μ) 

– Βραχναίϊκα – Μονοδένδρι (110 μ) 

• 24 κυματοθραύστες και 7 πλευρικές προβολές 

• 5.914.300 Ευρώ 



Προσαρμογή στο Νερό 
• Προστασία της ποιότητας των υπαρχόντων πηγών νερού από 

παράνομες απορρίψεις χημικών ουσιών 

 

• Προστασία της ποσότητας του διαθέσιμου νερού από 
παράνομες γεωτρήσεις και άλλες απολήψεις 

 

• Εξασφάλιση επιπλέον ποσότητας νερού για τις αυξανόμενες 
ανάγκες της πόλης των Πατρών (Φράγμα Πείρου-
Παραπείρου) 

 

• Δημιουργία μόνιμης υποδομής για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σωστή χρήση του 
νερού (Το Σπίτι του Νερού) 



Τοπική Στρατηγική Προσαρμογής 
Έξι (6) επιπλέον τομείς: 
• Υγεία 
• Τουρισμός 
• Πολιτιστική Κληρονομιά 
• Ερημοποίηση 
• Αλιεία 
• Κατολισθήσεις 
 
Δύο (2) Επίπεδα Προσαρμογής 
 
• Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές που μπορούν να 

μεταφραστούν σε Τοπικό Επίπεδο 
 

• Τοπικές Στρατηγικές Προσαρμογής για την περιοχή της Πάτρας 
 



Σας ευχαριστούμε 
 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

 

με τον κ. Κώστα Κωνσταντακόπουλο 

 

e-mail:konstada@adep.gr 

 

Τηλ: 2610-361-747 

 


