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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η µελέτη της θερµοκρασίας και υγρασίας του παρελθόντος, συµβάλει στην κατανόηση του 

φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών και αποδεικνύει τις εναλλαγές ψυχρών και θερµών 

περιόδων που υπέστη το παγκόσµιο κλίµα διαµέσου εκατοµµυρίων χρόνων. Επιπρόσθετα 

υποδεικνύει ως  αιτίες των διακυµάνσεων του παγκόσµιου κλίµατος φυσικούς παράγοντες, 

όπως η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, οι αλλαγές στην τροχιά της γης και η ηφαιστειακή 

δράση. Εν αντιθέσει, η θερµή περίοδος που βιώνει στις µέρες µας ο πλανήτης είναι 

αποτέλεσµα κυρίως ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ενίσχυσαν το φυσικό φαινόµενο του 

θερµοκηπίου µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση του πλανήτη και ότι αυτό συνεπάγεται. 

Η διεθνής κοινότητα, στην προσπάθειά της να καταπολεµήσει την υπερθέρµανση του 

πλανήτη, πραγµατοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διασκέψεις και συµβούλια µε 

απώτερο σκοπό τη δέσµευση των κρατών ανά το παγκόσµιο για µείωση των εκποµπών των 

αερίων του θερµοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και του Κιότο αποτελούν τα 

σηµαντικότερα επιτεύγµατα της.  

Τα µέτρα αντιµετώπισης των αιτίων των κλιµατικών αλλαγών περιλαµβάνουν πολλαπλούς 

τοµείς, όπως τα δάση, οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η γεωργία, οι κατασκευές, η ενέργεια, η 

εκπαίδευση και στοχεύουν κυρίως στην µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, µέσω της 

αύξησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, του βιοκλιµατικού σχεδιασµού κτηρίων και της 

χρήσης βιοκαυσίµων. 

Οι κλιµατικές αλλαγές επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις στις παράκτιες ζώνες, όπως 

διάβρωση, οπισθοχώρηση ή κατάδυση των ακτογραµµών, αύξηση της συχνότητας των 

πληµυρών, εξαφάνιση παράκτιων υγροβιότοπων και υφαλµύρωση των παράκτιων 

υδροφορέων. Η άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στις παράκτιες 

ζώνες συνίσταται κυρίως από την ανάπτυξη και εφαρµογή ήπιων τεχνικών έργων, όπως 

τεχνητή αναπλήρωση των ακτών, εγκατάσταση πυθµενικών προβόλων και βυθισµένων ή 

πλωτών κυµατοθραυστών, καθώς και τεχνητή φυτοκάλυψη. 

Εν κατακλείδι, συµπεραίνεται η ανάγκη κατανόησης των αιτιών των κλιµατικών αλλαγών, η 

άµεση λήψη µέτρων προστασίας των παράκτιων ζωνών αλλά και αντιµετώπισης του 

προβλήµατος, µε ανθρώπινες δραστηριότητες φιλικότερες προς το περιβάλλον. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι παράκτιες ζώνες παρουσιάζουν µεγάλη τρωτότητα, εξαιτίας των δυνητικών 

επιπτώσεων που λαµβάνουν χώρα λόγω των κλιµατικών αλλαγών. Η άνοδος της 

στάθµης της θάλασσας µε αποτέλεσµα την κατάδυση των ακτών, η διάβρωση των 

ακτών, οι βίαιες θαλάσσιες καταιγίδες και οι πληµµύρες, που οδηγούν στην µεταβολή 

των ακτογραµµών, αποτελούν µερικές από τις δυσµενείς επιπτώσεις των κλιµατικών 

αλλαγών που απειλούν τις ακτές. Συνεπώς, απαραίτητη κρίνεται η κατανόηση των αιτιών 

των κλιµατικών αλλαγών, η άµεση λήψη µέτρων προστασίας των παράκτιων ζωνών 

αλλά και αντιµετώπισης του προβλήµατος, µε ανθρώπινες δραστηριότητες φιλικότερες 

προς το περιβάλλον.  

2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΙΜΑ 

2.1 Κλίµα και Κλιµατική Αλλαγή  

Το κλίµα της γης είναι άµεσα συνυφασµένο µε τον καιρό, αφού αποτελεί, σύµφωνα µε 

τον ∆ουκάκη Ε. (2007), την µέση τιµή των παραµέτρων που ορίζουν τον καιρό, όπως η 

θερµοκρασία του αέρα, η υγρασία, η βροχόπτωση, η χιονόπτωση και η ταχύτητα του 

ανέµου, καθώς και έντονων φαινοµένων, όπως τυφώνες, πληµµύρες και καταιγίδες. Η 

µέση χρονική εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων, που περιλαµβάνει περίοδο 30 

ετών χαρακτηρίζει το κανονικό κλίµα της γης, σύµφωνα µε την Παναγουλιά ∆. (1992).  

Ως αποτέλεσµα της µεταβολής των καιρικών συνθηκών, από περιοχή σε περιοχή, 

ανάλογα µε το γεωγραφικό τους πλάτος, το κλίµα παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. 

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις αυτές, δεν θεωρούνται κλιµατικές αλλαγές. Η κλιµατική 

αλλαγή, αποτελεί διαφοροποίηση του κανονικού κλίµατος µιας περιοχής ή ολόκληρου 

του πλανήτη, ως αποτέλεσµα µετεωρολογικών µεταβολών, η µεταβλητότητα των οποίων 

εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, σχετίζεται µε τη µεταβολή των µέσων 

καιρικών συνθηκών, καθώς και µε την απόκλιση τους από το µέσο όρο. 

2.2 Ιστορική Αναδροµή 

2.2.1 Εισαγωγή  

Η µελέτη της θερµοκρασίας και υγρασίας του παρελθόντος αποτελεί αντικείµενο 

µελέτης της παλαιοκλιµατολογίας, µέσω της οποίας αναδύονται στην επιφάνεια οι 
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εναλλαγές του κλίµατος προηγούµενων χρονολογικά εποχών. Οι κλιµατικές αλλαγές που 

παρουσιάστηκαν στο πέρασµα των αιώνων, παρουσιάζονται συνοπτικά στον σχήµα 2.1, 

σύµφωνα µε στοιχεία από τον παλαιοκλιµατολόγο Scotese C. R. (2002), ενώ στον πίνακα 

2.1 παρατίθενται οι χρονολογικές εποχές, σύµφωνα µε το Τµήµα Γεωλογικής 

Επισκόπησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Η ιστορία του παγκόσµιου κλίµατος  

Πριν από πολλά εκατοµµύρια χρόνια, ο πλανήτης γη και το ηλιακό µας σύστηµα είχαν 

µια  εντελώς διαφορετική µορφή από τη σηµερινή. Οι πέντε ήπειροι δεν είχαν ακόµα 

σχηµατιστεί, αλλά αποτελούσαν µια ενιαία ολότητα που ονοµάζεται Πανγαία.  

Πίνακας 2-1: Γεωχρονολογικός Πίνακας Σχήµα 2.1: ∆ιακυµάνσεις της 

θερµοκρασίας στο πέρασµα του 

χρόνου 
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Πραγµατοποιώντας ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, µε τη βοήθεια βιβλιογραφικών 

αναφορών και µε αφετηρία την Πέρµια περίοδο, που χαρακτηρίστηκε από δραµατικά για 

τον πλανήτη γεγονότα, αποδεικνύονται οι εναλλαγές ψυχρών και θερµών περιόδων που 

υπέστη το παγκόσµιο κλίµα διαµέσου εκατοµµυρίων χρόνων (βλ. σχ. 2.1). 

Πριν την έναρξη της Πέρµιας περιόδου, περίπου πριν από 600-800 εκατοµµύρια χρόνια, 

ο πλανήτης γη ήταν καλυµµένος µε πάγο, εξαιτίας κυρίως της διάταξης των ηπείρων και 

της κλίσης του άξονα της γης, σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET και του 

National Environmental Education Foundation (2009). 

Πέρµια περίοδος (250-300 εκ. χρόνια πριν) 

Σύµφωνα µε στοιχεία του UCAR 

(2005), που σχεδόν ταυτίζονται µε 

στοιχεία του προγράµµατος COMET 

σε συνεργασία µε το National 

Environmental Education Foundation 

(2009), πριν από 250 εκατοµµύρια 

χρόνια, η θερµοκρασία των ωκεανών, 

σε µεγάλα γεωγραφικά πλάτη 

παρουσίαζε αύξηση κατά 8 
0
C, 

συγκριτικά µε την αντίστοιχη του 

2009.  

Η αύξηση της θερµοκρασίας, είχε ως 

αποτέλεσµα την εξαφάνιση 90 % των θαλάσσιων ειδών και 70 % των χερσαίων.  Αίτια 

της κλιµατικής αλλαγής αποτέλεσαν οι µαζικές εκρήξεις ηφαιστείων, που προκάλεσαν 

αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου σε υψηλότερες του 2009 εκποµπές. Η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα, είχε απελευθερώσει στην ατµόσφαιρα µεγάλες ποσότητες CO2 και SO2. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του UCAR (2005), έδειξαν ότι µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας στην ατµόσφαιρα, επηρεάζεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η 

κυκλοφορία οξυγόνου σε χαµηλότερα βάθη, εξαιτίας της στασιµότητας των ωκεανών. 

  

Σχήµα 2.2: Μέση ετήσια επιφανειακή θερµοκρασία σε 

βαθµούς Κελσίου, από υπολογιστικό µοντέλο στο   

NCAR, κατά την Πέρµια περίοδο. 
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Ιουρασικό  (145 – 200 εκ. χρόνια πριν) 

Στην αρχή και τα µέσα της περιόδου αυτής, το εσωτερικό τµήµα της Πανγαίας ήταν πολύ 

θερµό και ξηρό, ενώ έρηµος κάλυπτε τα σηµερινά τροπικά δάση του Αµαζονίου (Scotese 

C. R. 2002). 

Εξαιτίας της διάσπασης της Πανγαίας, στα τέλη της περιόδου αυτής, το παγκόσµιο κλίµα 

έγινε ψυχρότερο. Το εσωτερικό της Πανγαίας, ήταν λιγότερο ξηρό, ενώ εποχιακό χιόνι 

και πάγος κάλυψε του Πόλους (Scotese C. R. 2002). 

Κρητιδικό (65-145 εκ. χρόνια πριν) 

Η πρώιµη Κρητιδική περίοδος, χαρακτηριζόταν από ήπιο ψυχρό κλίµα, µε έντονες 

χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ στις πολικές περιοχές είχαν αναπτυχθεί 

δασώδεις περιοχές. 

Αντίθετα, κατά το ανώτερο Κρητιδικό, το παγκόσµιο κλίµα ήταν θερµότερο από το 

κλίµα της σηµερινής εποχής, αφού στις πολικές περιοχές η ύπαρξη πάγου ήταν µηδενική, 

ενώ σύµφωνα µε στοιχεία του ΝΟΑΑ τα επίπεδα CO2 ήταν κατά 2-4 φορές πιο αυξηµένα 

από τα σηµερινά. Επιπρόσθετα, κατά την αλλαγή των εποχών, οι δεινόσαυροι 

µετακινούνταν µεταξύ των ζεστών και ψυχρών θερµοκρασιακών ζωνών, όπως αναφέρει 

ο Scotese C. R. (2002).  

Παλαιογενές (23-65 εκ. χρόνια πριν) 

Το παλαιογενές διακρίνεται σε τρεις µικρότερες περιόδους, το παλαιόκαινο (65-55 εκ. 

χρόνια πριν), το Ηώκαινο (34-55 εκ. χρόνια πριν) κα το Ολιγόκαινο (23-34 εκ. χρόνια 

πριν). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET και του National Environmental 

Education Foundation (2009), πριν από 55 εκατοµµύρια χρόνια, η αύξηση της 

θερµοκρασίας του πλανήτη, είχε ως αποτέλεσµα τη βλάστηση φυλλωδών δέντρων 

πλησίον των πολικών περιοχών και την αύξηση της στάθµης της θάλασσας. Η στάθµη 

της θάλασσας  έφτασε σε ύψος 200 m περίπου υψηλότερα, από την αντίστοιχη στάθµη 

του 2009, επιφέροντας δυσµενείς συνέπειες και προκαλώντας τη βύθιση περιοχών της 

Βορείου Αµερικής και ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης. Η περίοδος αυτή, 
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ονοµάστηκε ως Πλειστόκαινο – 

Ηώκαινο θερµικό µέγιστο, αφού 

βρισκόταν ανάµεσα στις 

προαναφερθείσες γεωλογικά χρονικές 

περιόδους και οι θερµοκρασίες της 

εποχής εκείνης απεικονίζονται στο 

µοντέλο του σχήµατος 2.3. 

Κατά τη διάρκεια του Ηώκαινου, πριν 

από περίπου 50 εκατοµµύρια χρόνια, 

εµφανίζεται ο σχηµατισµός πάγων στον νότιο Πόλο αλλά όχι στον βόρειο. Ωστόσο, το 

κλίµα της εν λόγω περιόδου θεωρείται θερµότερο από το σηµερινό. Σύµφωνα µε 

στοιχεία του προγράµµατος COMET και του National Environmental Education 

Foundation (2009), η περίοδος αυτή, σηµατοδοτεί την έναρξη παγετώνων, κυρίως 

εξαιτίας της περιορισµένης υποθαλάσσιας ηφαιστειακής δράσης, που είχε ως  

αποτέλεσµα την µείωση της στάθµης της θάλασσας, εξαιτίας του σχηµατισµού πάγων. 

Στο Ολιγόκαινο, ολόκληρος ο νότιος πόλος καλύφθηκε από πάγο. 

2.2.3 Νεότερη ιστορία των κλιµατικών αλλαγών 

Σηµαντικότερη περίοδος αποτελεί το τεταρτογενές, ως η νεότερη χρονικά περίοδος της 

γεωλογικής χρονικής κλίµακας της ιστορίας της γης, η έναρξη της οποίας τοποθετείται 

πριν από 1.6-2 εκατοµµύρια χρόνια. Το τεταρτογενές, το οποίο συνίσταται από την 

Πλειστόκαινη και την Ολόκαινη περίοδο, παρουσιάζει διαδοχικές εναλλαγές θερµών και 

ψυχρών κλιµατικών  περιόδων που καλούνται ως παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις 

αντίστοιχα.  

Η έναρξη των παγετωδών και µέσοπαγετωδών περιόδων, οφείλεται σύµφωνα µε στοιχεία 

του προγράµµατος COMET και του National Environmental Education Foundation 

(2009), στην περιστροφή και την κλίση του άξονα της γης.  Η διάρκεια των παγετωδών 

περιόδων, όπως αναφέρεται στην ίδια πηγή, διαρκούσε αρχικά περίπου 41,000 έτη, ενώ 

στην πιο πρόσφατη ιστορία, είχε διάρκεια της τάξης των 100,000 ετών.  Αντίθετα, οι 

µεσοπαγετώδεις περίοδοι, κρατούσαν συνήθως από 10,000 µέχρι 30,000 έτη. 

Σχήµα 2.3: Επιφανειακή θερµοκρασία κατά το 

Παλαιόκαινο-Ηώκαινο θερµοκρασιακό µέγιστο. 
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Οι απόψεις περί τον αριθµό των παγετωδών και µέσοπαγετωδών περιόδων που 

σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τεταρτογενούς, διίστανται. Η Παπαγεωργίου Μ. et 

all (2008) υποστηρίζει ότι ενώ παλαιότερα γινόταν λόγος για την ύπαρξη 4 παγετωδών 

και 4 µέσοπαγετωδών περιόδων, σήµερα έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επιπρόσθετων 

περιόδων, όπως κύκλοι των 400,000, 100,000 και 10,000 ετών, καθώς και µικρότερες 

περίοδοι των 500 ετών αλλά και ψευδόκυλοι των 100-150 ετών. Ο Παυλίδης Σ. 

αναφέρεται στην ύπαρξη 17 κύκλων παγετώνων, εκ των οποίων οι έξι είναι κοινώς 

αποδεκτές.  

Η µεταβολή της θερµοκρασίας κατά τα τελευταία 150 χιλιάδες χρόνια, παρουσιάζεται 

στο γράφηµα 2.4. Στο εν λόγω γράφηµα εµφανίζεται µια µεσοπαγετώδης περίοδος 

περίπου πριν από 130 -115 χιλιάδες χρόνια. Ο Παναγίδης Ι., τοποθετεί το 

θερµοκρασιακό µέγιστο πριν από 125,000 χρόνια και αναφέρει ότι η διάρκειά του 

ανερχόταν στα 10,000 χρόνια. Η µέση θερµοκρασία της εποχής, όπως υπογραµµίζει, 

ήταν λίγο ψηλότερη από αυτήν των τελευταίων χρόνων. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

προγράµµατος COMET και του National Environmental Education Foundation (2009), 

το ύψος των ωκεανών ήταν κατά 6 m αυξηµένο σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2009, 

εξαιτίας διαφοροποιήσεων της τροχιάς της γης που οδήγησαν στην τήξη του πάγου των 

πολικών περιοχών.  

 

Σχήµα 2.4: Μεταβολή της θερµοκρασίας στον πλανήτη, τα τελευταία 150,000 χρόνια 
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Κατά την τελευταία περίοδο των παγετώνων, πριν από 115-18 χιλιάδες χρόνια, η 

θερµοκρασία στον πλανήτη ήταν από 4 µέχρι 7 
0
C χαµηλότερη από την αντίστοιχη του 

2009, σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET και του National Environmental 

Education Foundation (2009). Ο Παναγίδης αναφέρει ότι για ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, 40-18 χιλιάδες χρόνια πριν, στα περισσότερα µέρη της γης επικρατούσε ένας 

ατέλειωτος χειµώνας.  

Το µέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου χρονολογείται γύρω στα 21,000 χρόνια 

πριν και οι θερµοκρασίες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του απεικονίζονται στο 

σχήµα 2.5. 

 

 

 

 

 

Στο γράφηµα 2.6, απεικονίζεται η µεταβολή της θερµοκρασίας πριν από 18 χιλιάδες 

χρόνια µέχρι και τη σηµερινή εποχή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 

παρατηρείται η ανοδική τάση της θερµοκρασίας, µε εξαίρεση την περίοδο που είναι 

γνωστή ως η Νεότερη ∆ρυάδα, γύρω στα 13000 χρόνια πριν. 

Την χρονική περίοδο 12-5,000 χρόνια πριν, το παγκόσµιο κλίµα ήταν θερµό και υγρό, 

ενώ µουσώνες λάµβαναν χώρα στην περιοχή της Σαχάρας µετατρέποντάς την σε µια 

καταπράσινη κοιλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET και του 

National Environmental Education Foundation (2009). Στα 5,000 χρόνια πριν 

παρατηρείται το κλιµατικό Optimum του Ολόκαινου, που αντιστοιχεί σε θερµοκρασιακό 

µέγιστο της εποχής. Σηµειώνεται ότι οι θερµοκρασίες της περιόδου εκείνης ήταν 

υψηλότερες από τις σηµερινές, µόνο στο βόρειο ηµισφαίριο και κατά τους 

Σχήµα 2.5: Επιφανειακές θερµοκρασίες, κατά το µέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου 
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καλοκαιρινούς µήνες, ενώ κατά τους χειµερινούς ήταν χαµηλότερες, σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΝΟΑΑ, το οποίο αποδίδει την κλιµατική αλλαγή σε αλλαγές στην τροχιά 

της γης και την χαρακτηρίζει ως φυσικό φαινόµενο. 

 

Σχήµα 2.6: Μεταβολή της θερµοκρασίας στον πλανήτη, τα τελευταία 18,000 χρόνια 

Η µικρή εποχή των παγετώνων (Little Ice 

Age), τοποθετείται πριν από 550-200 

χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εποχής 

αυτής, σύµφωνα µε στοιχεία του 

προγράµµατος COMET και του National 

Enviromental Education Foundation 

(2009), υπήρχαν πολλά ενεργά ηφαίστεια 

στον πλανήτη, οι εκποµπές των οποίων 

σκίαζαν των ήλιο µε αποτέλεσµα την 

µείωση της θερµοκρασίας. Οι 

επιφανειακές θερµοκρασίες που 

επικρατούσαν εκείνη την εποχή 

παρουσιάζονται στο σχήµα 2.7. 

2.3 Σηµερινή Κατάσταση  

Στη σηµερινή εποχή βιώνεται µια θερµή περίοδος, κατά την οποία ο ρυθµός αύξησης της 

θερµοκρασίας των τελευταίων 50 ετών ανέρχεται στους 0.13 C/δεκαετία και είναι 

σχεδόν διπλάσιος συγκριτικά µε τον αντίστοιχο των τελευταίων 100 ετών που φτάνει 

Σχήµα 2.7: Επιφανειακές θερµοκρασίε, κατά την 

µικρή εποχή των παγετώνων 
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εξαιτίας  της µείωση του

καταγράφηκε το καλοκαίρι
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σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET

Education Foundation (2009). 

θερµοκρασίας, τόσο της επιφάνειας της γης όσο και

δεκαετιών του τελευταίου αιώνα απεικονίζεται στο σχήµα

Shoemaker J. A. (2010), υπογραµµίζει ότι η τελευταία

 2009, είναι η θερµότερη των τελευταίων 150 χρόνων

πλανήτη. Αποτέλεσµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη

άνοδος της  στάθµης της θάλασσας κατά 2.5 cm

από τον αντίστοιχο του τελευταίου αιώνα. Επιπρόσθετα

επισηµαίνει τον κίνδυνο βύθισης των πολιτειών του Τέξας

µείωση του όγκου του πάγου της Αρκτικής θάλασσας, κατά

καλοκαίρι του 2009 (βλ. σχ. 2.9). 

: Θερµοκρασιακές µεταβολές του περασµένου αιώνα

: Μείωση του όγκου των πάγων στην σύγρονη εποχή

16 

COMET και του National 

όσο και των ωκεανών στο 

στο σχήµα 2.8. Αναφορικά 

τελευταία δεκαετία από το 

χρόνων, µε δραµατικές 

του πλανήτη την τελευταία 

cm,  µε ρυθµό ανόδου 

Επιπρόσθετα, o Shoemaker 

του Τέξας και Κεντάκυ, 

θάλασσας, κατά 300,000 m
2
 που 

 

αιώνα 

 

εποχή 
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3 ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  

3.1 Εισαγωγή  

Οι κλιµατικές αλλαγές λαµβάνουν χώρα, όταν το κλίµα του πλανήτη αλλάζει ανάµεσα σε 

δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, εξαιτίας της µεταβολής της ποσότητας της 

ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται ή ανακλάται από την ατµόσφαιρα και την 

επιφάνεια της γης καθώς και στην ηλιακή ενέργεια που παγιδεύεται στην ατµόσφαιρα..  

Οι σηµαντικές χρονικές διακυµάνσεις που παρουσιάζει το παγκόσµιο κλίµα, οφείλονται 

σε διάφορους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως για παράδειγµα η ηλιακή 

ακτινοβολία, η τροχιά της γης, η ηφαιστειακή δράση και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

3.2 Αίτια Κλιµατικών Αλλαγών του Παρελθόντος  

Το ταξίδι στο χρόνο και η παρουσίαση του παλαιοκλίµατος στην ενότητα 2, υπέδειξε ως 

αιτίες των κλιµατικών αλλαγών, τις διαφοροποιήσεις στην τροχιά της γης, την 

ηφαιστειακή δράση και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

3.2.1 Ηλιακή ενέργεια 

Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στη γη, εξαρτάται τόσο από την 

τροχιά της γης, όσο και από την κλίση της, καθώς και από τη µετάπτωση του άξονά της. 

Επιπρόσθετα, επηρεάζεται και από την φωτεινότητα του ηλίου, δηλαδή από την ένταση 

του ηλιακού φωτός (βλ. σχ. 3.1). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Mulitin Milankovitch, οι 

αλλαγές στην εκκεντρότητα της τροχιάς της γης 

λαµβάνουν χώρα µε περιοδικότητα της τάξης  των 

100,000 χρόνων, ενώ της κλίσης της γης ανά 41,000 

χρόνια και της µετάπτωση του άξονα της ανά 19-23,000 

χρόνια. Αυτά τα περιοδικά, αστρονοµικά, φυσικά 

φαινόµενα αποτελούν την κυριότερη αιτία των 

κλιµατικών αλλαγών του παρελθόντος, όπως 

προαναφέρθηκε στην ενότητα 2 ( EPA (2010), Παναγίδης 

Ι.). 

Σχήµα 3.1: Μικρή ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας  
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Αυξοµειώσεις στην ένταση του ηλιακού φωτός, εξαιτίας της δραστηριότητας του ήλιου, 

προκαλούν αντίστοιχες αυξοµειώσεις στη θερµοκρασία του πλανήτη.  

3.2.2 Ωκεάνια ρεύµατα 

Τα ωκεάνια ρεύµατα, είναι υπεύθυνα για την 

µετάδοση θερµότητας στον πλανήτη, κυρίως 

προς τις πολικές περιοχές, για τη διατήρηση 

του θερµικού ισοζυγίου της γης, σύµφωνα µε 

στοιχεία του προγράµµατος COMET και του 

National Enviromental Education 

Foundation (2008). Ως εκ τούτου οιανδήποτε 

αλλαγή τυχόν επέλθει στα ωκεάνια ρεύµατα, 

δύναται να προκαλέσει µεταβολή του 

κλίµατος από περιοχή σε περιοχή. Τέτοιες αλλαγές εµφανίστηκαν στον πλανήτη εξαιτίας 

της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών και το διαχωρισµό των ηπείρων. Οι 

αυξοµειώσεις της επιφανειακής θερµοκρασίας του πλανήτη, εξαιτίας εναλλαγών της 

τροχιάς της γης, προκαλούν αλλαγές στα ωκεάνια ρεύµατα, όπως επισηµαίνει το EPA 

(2010). 

3.2.3 Ηφαιστειακή δράση 

Η δραστηριοποίηση ηφαιστείων, µπορεί να 

προκαλέσει, όπως προαναφέρθηκε, ψύξη στον 

πλανήτη,  εξαιτίας της σκίασης του ήλιου για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η σκίαση του ήλιου 

προκαλείται από τη  στάχτη και τα λεπτόκοκκα 

σωµατίδια που εκτοξεύονται κατά την έκρηξή 

ηφαιστείων στην ατµόσφαιρα (βλ. σχ. 3.3). 

Άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι µε την 

ενεργοποίηση ηφαιστείων απελευθερώνεται 

στην ατµόσφαιρα CO2, το οποίο αποτελεί ένα από τα αέρια του θερµοκηπίου, που 

συµβάλλει στη θέρµανση του πλανήτη. Ωστόσο, το EPA (2010) επισηµαίνει ότι το 2010 

οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκάλεσαν την εκποµπή CO2, σε ποσότητες 150 φορές 

Σχήµα 3.2: Ωκεάνια ρεύµατα 

Σχήµα 3.3: Ηφαιστειακή έκρηξη 
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µεγαλύτερες από τις εκποµπές των ηφαίστειων, καταρρίπτοντας ουσιαστικά την 

προηγούµενη δήλωση. 

3.3 Αίτια Κλιµατικών Αλλαγών της Σύγχρονης Εποχής  

3.3.1 El Niño και La Niña 

Το φαινόµενο El Niño προκαλεί µια ασυνήθιστα ψηλή θερµοκρασία στην επιφάνεια της 

θάλασσας του Ατλαντικού ωκεανού, σε σχέση µε το φαινόµενο La Niña που συνδέεται 

µε µια ασυνήθιστα χαµηλή θερµοκρασία, όπως παρατηρείται στο σχήµα 3.5. Τα 

φαινόµενα αυτά σύµφωνα µε στοιχεία του προγράµµατος COMET και του National 

Enviromental Education Foundation (2008), προκαλούν µεταβολές του κλίµατος σε 

διάφορες περιοχές όπως φαίνεται στο σχήµα 3.4. Το κλίµα των επηρεαζόµενων 

περιοχών, µπορεί να γίνει πιο θερµό, υγρό, ξηρό ή ψυχρό σε σχέση µε το κανονικό.  

3.3.2 Φαινόµενο του θερµοκηπίου 

3.3.2.1 Ορισµός  

Το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου, αντιπροσωπεύει την αύξηση της θερµοκρασίας 

της γης, ως αποτέλεσµα της δέσµευσης ορισµένης ποσότητας θερµότητας που ανακλάται 

από τη γη προς το διάστηµα. Τα αέρια του θερµοκηπίου οδηγούν στην δηµιουργία ενός 

µανδύα που περιβάλλει τη γη και επιτρέπει την πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας από το 

διάστηµα προς τη γη, αλλά παγιδεύει µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που αντανακλάται 

από τη γη προς το διάστηµα. Συνέπεια του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι η 

θέρµανση του πλανήτη. Ωστόσο, σύµφωνα µε το COMET Program (2008), το φυσικό 

φαινόµενο του θερµοκηπίου διατηρεί τη µέση ετήσια θερµοκρασία του πλανήτη κατά 

περίπου 32 C υψηλότερη από ότι θα ήταν στην περίπτωση µη ύπαρξής του φαινοµένου. 

Σχήµα 3.5: Θερµοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας 

λόγω των φαινοµένων El Nino και La Nina 
Σχήµα 3.4: Μεταβολές στο κλίµα εξαιτίας των 

φαινοµένων El Nino και La Nina 
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3.3.2.2 Τα αέρια του θερµοκηπίου 

Η εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, 

που µπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικά είτε σε 

ανθρωπογενή αίτια, συµβάλλει στις κλιµατικές αλλαγές. 

Τα κύρια αέρια του φυσικού φαινοµένου του 

θερµοκηπίου (βλ. σχ. 3.5) είναι οι υδρατµοί, το CO2 και 

το όζον σε ποσοστά 60 %, 26 % και 8 % αντίστοιχα, ενώ 

η παρουσία µεθανίου (CH4) και νιτρικού οξειδίου (NO2), 

αγγίζει µόλις το 6 % (Trenberth K. (2004)). 

3.3.2.3 Η εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου ως φυσικό φαινόµενο 

Οι αυξοµειώσεις της επιφανειακής θερµοκρασίας του πλανήτη, εξαιτίας εναλλαγών της 

τροχιάς της γης, οδηγούν σε αντίστοιχες αυξοµειώσεις των συγκεντρώσεων των αερίων 

του θερµοκηπίου, όπως αναφέρει το EPA (2010). Το CO2, κατά διάρκεια θερµών 

περιόδων απελευθερώνεται από τους ωκεανούς, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

συγκέντρωσής του στην ατµόσφαιρα και κατ’ επέκταση την επιδείνωση της θέρµανσης 

του πλανήτη. Το αντίθετο συµβαίνει κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων, όπου το CO2, 

δεσµεύεται από τον ωκεανό. 

Επιπρόσθετα, οι υδρατµοί, που αποτελούν το πλέον άφθονο αέριο του θερµοκηπίου, 

δηµιουργούνται εξαιτίας της θέρµανσης του πλανήτη, µέσω της εξάτµισης.  

3.3.2.4 Η εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας  

Παρόλο που το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό 

φαινόµενο, εντούτοις επιδεινώνεται εξαιτίας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας.  

Η κύρια αιτία, σύµφωνα µε την επιστηµονική κοινότητα, για 

την παρούσα κατάσταση του πλανήτη, είναι η εκποµπή 

διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η καύση ορυκτών καυσίµων, όπως ο 

άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, προκαλεί την 

απελευθέρωση CO2, στην ατµόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του 

20
ου

 αιώνα, σύµφωνα µε µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε πυρήνες πάγους, όπως 

Σχήµα 3.6: Ποσοστά αερίων του 

θερµοκηπίου 

Σχήµα 3.7: Εκποµπές 

αερίων θερµοκηπίου το 

2004, εξαιτίας ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων σύµφωνα 

µε την IPCC (2007) 
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αναφέρει το ΝΟΑΑ (2008), τα επίπεδα του CO2 αυξήθηκαν λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας από 300 ppm σε 380 ppm και η µέση θερµοκρασία του πλανήτη 

αυξήθηκε κατά 0,7 °C. 

Σε µικρότερο βαθµό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 

συµβάλλει η κτηνοτροφία, εξαιτίας του µεθανίου που 

απελευθερώνεται από τα περιττώµατα των ζώων, η 

γεωργία εξαιτίας των χηµικών που χρησιµοποιούνται, η 

βιοµηχανία, οι πυρκαγιές και η κυκλοφοριακή 

συµφόρηση (βλ. σχ. 3.8). 

4 ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Εισαγωγή  

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών του πλανήτη και λήψης µέτρων 

αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών, πραγµατοποιούνται συµβούλια ανά τακτά 

διαστήµατα σε ευρωπαϊκό άλλα και παγκόσµιο επίπεδο για συζήτηση των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει σήµερα ο πλανήτης και κυρίως για τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν.  

Οι σηµαντικότερες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την αντιµετώπιση των 

κλιµατικών αλλαγών συνοψίζονται στις υποενότητες που ακολουθούν. Συγκεκριµένα, 

παρουσιάζονται συνοπτικά το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το έργο της  IPCC, η 

UNFCCC, το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύνοδος της Κοπεγχάγης και η πιο πρόσφατη 

του Μεξικού. 

4.2 Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987) 

Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ψηφίστηκε το 1987 και εκ τότε υπέστη σε έξι 

προσαρµογές και τέσσερις τροποποιήσεις µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία από το 

Montreal  Protocol Handbook (2009). Στόχος του πρωτοκόλλου είναι ο σταδιακός 

περιορισµός και η αντικατάσταση των χηµικών ουσιών που καταστρέφουν το στρώµα 

του όζοντος, το αργότερο µέχρι το 2040, αρχικά από τις αναπτυγµένες και έπειτα από τις 

αναπτυσσόµενες χώρες.  

Σχήµα 3.8: Εκποµπές ανά τοµέα 

σύµφωνα µε την IPCC 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ  22                                                                                      ∆αρείου Ε. 

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ , θεωρείται ως µια διεθνής επιτυχία, καθότι συνέβαλε 

στην κατά 95 % περιορισµένη χρήση προϊόντων που συµβάλουν στην καταστροφή του 

στρώµατος του όζοντος. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε επιστήµονες του   NOAA (2007), το 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, έχει συµβάλλει στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, 

καθότι τα αέρια που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος αποτελούν αέρια του 

θερµοκηπίου.    

Σύµφωνα µε τον Μαραγκό ∆. (2000) , η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωµάτωσε το 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ µε δικούς της κανονισµούς οι οποίοι προβλέπουν 

αυστηρότερα µέτρα από τα αντίστοιχα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Αναφορικά µε 

την Κύπρο, η εφαρµογή του Νόµου 158(Ι)/2004, που είναι αποτέλεσµα των 

υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτουν από τον 

Κανονισµό 1005/2009/ΕΚ, και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, επηρεάζει, κυρίως, τους 

τοµείς της ψύξης και πυρόσβεσης, λόγω των περιορισµών που έχουν τεθεί στην 

εισαγωγή των ουσιών που χρησιµοποιούνται στους κλάδους αυτούς. 

4.3 Η IPCC (1988) 

4.3.1 Το έργο της IPCC 

Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίµατος (IPCC), συστάθηκε το 1988 

από τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό (WMO) και το Περιβαλλοντολογικό 

Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP). Η IPCC, αποτελεί ένα διεθνή επιστηµονικό 

οργανισµό και τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το 2007, είχε τιµηθεί µε το Νόµπελ 

Ειρήνης για την προσπάθειά της για διάδοση περισσότερης γνώσης αναφορικά µε τις 

κλιµατικές αλλαγές που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια και τα προτεινόµενα µέτρα 

µετριασµού και εξουδετέρωσης των κλιµατικών αλλαγών. 

Η IPCC αποσκοπεί στη συλλογή και επιστηµονική αξιολόγηση δεδοµένων για τις 

κλιµατικές αλλαγές, καθώς και στην εξαγωγή πορισµάτων και προτάσεων σχετικά µε τις 

δυνητικές επιπτώσεις, τα µέτρα πρόληψης και περιορισµού αλλά και την προσαρµογή 

του ανθρώπου στις κλιµατικές συνθήκες.  

Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίµατος, έχει στο ενεργητικό της, 

τέσσερις δηµοσιευµένες εκθέσεις αξιολόγησης, µε πιο πρόσφατη την 4
η
 έκθεση 

αξιολόγησης του 2007. 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ  23                                                                                      ∆αρείου Ε. 

Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της επιτροπής που δηµοσιεύτηκε το 1990, επισήµανε την 

υπαιτιότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας στις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα, 

προβλέποντας την περαιτέρω αύξηση της ήδη κατά 0.3-0.6 βαθµούς κελσίου αυξηµένης 

θερµοκρασίας του πλανήτη κατά τον προηγούµενο αιώνα. Η σηµασία των πορισµάτων 

της 1
ης

 έκθεσης αξιολόγησης οδήγησε στην σύσταση του Πλαισίου των Ηνωµένων 

εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) που αποσκοπεί στην µείωση της 

υπερθέρµανσης του πλανήτη και στην αντιµετώπιση των δυνητικών συνεπειών της 

κλιµατικής αλλαγής. 

Το 1995, η 2
η
 έκθεση αξιολόγησης της IPCC, υπογράµµισε την ανθρώπινη επίδραση στις 

κλιµατικές αλλαγές και διαδραµάτισε καθοριστικό παράγοντα στην υιοθέτηση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Το 2001, στην 3
η
 έκθεση αξιολόγησης, η IPCC 

διαπίστωσε ότι το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για την αύξηση της θερµοκρασίας των 

τελευταίων 50 χρόνων οφειλόταν εξολοκλήρου στις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Τα βασικά συµπεράσµατα της πιο πρόσφατης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC το 2007, 

υπογραµµίζουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ως το πρωταρχικό αίτιο των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, το οποίο συµβάλλει στην επιτάχυνση της 

κλιµατικής αλλαγής, µε δυσµενή επιπτώσεις στην ανθρωπότητα.. Προτείνει δραστική 

µείωση των παγκόσµιων εκποµπών και τονίζει την ανάγκη προσαρµογής του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου στην κλιµατική αλλαγή. 

4.3.2  Η 4
η
 έκθεση αξιολόγησης της IPCC 

4.3.2.1 Τα µέρη της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης  

Το 2007 η IPCC εξέδωσε την 4
η
 έκθεση αξιολόγησης, σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές, 

αποτελούµενη από τέσσερις τόµους. Οι τρεις πρώτοι τόµοι παρήχθησαν από τις τρεις 

οµάδες εργασίας που διαπραγµατεύτηκαν διαφορετικά θέµατα µελέτης, ενώ ο τέταρτος 

αφορά τη συνοπτική αναφορά της επιτροπής.  

4.3.2.2 Ο 1
ος

 τόµος της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης 

Στον πρώτο τόµο της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης (AR4), η οµάδα εργασίας Ι (WGI), 

παρείχε σηµαντική πληροφόρηση, σχετικά µε τα αίτια των κλιµατικών αλλαγών, φυσικά 

και ανθρωπογενή. Αξιολόγησε, επιπρόσθετα τόσο τις κλιµατικές αλλαγές των 

προηγούµενων αιώνων, όσο και την τότε κατάσταση της κάθε ηπείρου. 
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Τα βασικά συµπεράσµατα της, όπως αυτά παρατίθενται στην Tεχνική Περίληψη  της 

WGI, συνοψίζονται παρακάτω. 

• Η αύξηση της θερµοκρασίας τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται σε ανθρωπογενή 

αίτια µε πιθανότητα 90 %. 

• Η µέση θερµοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε τα τελευταία 100 χρόνια κατά 0.74 

C
0
. 

• Η συχνότητα και η ένταση ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως καύσωνες, 

τροπικοί κυκλώνες και πληµµύρες έχουν αυξηθεί. 

• Οι όγκοι των πάγων της Γροιλανδίας και της Αρκτικής ισοδυναµούν µε άνοδο της 

στάθµης της θάλασσας κατά 7 και 57 µέτρα αντίστοιχα. 

• Ο ετήσιος µέσος ρυθµός συρρίκνωσης των πάγων της Αρκτικής είναι περίπου 3% 

ανά δεκαετία από το 1978. 

• Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, εξαιτίας της τήξης των πάγων της Αρκτικής 

και της Γροιλανδίας, ανέρχεται στα 0.14 – 0.28 mm/year, από το 1993 µέχρι το 

2003. 

4.3.2.3 Ο 2
ος

 τόµος της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης 

Η δεύτερη οµάδα εργασίας (WGII) ασχολήθηκε διεξοδικά µε τις επιπτώσεις των 

κλιµατικών αλλαγών και χαρτογράφησε στον δεύτερο τόµο της έκθεσης αξιολόγησης τις  

µελλοντικές τάσεις του πλανήτη εξαιτίας των αλλαγών του κλίµατος.  

Τα βασικά συµπεράσµατα της, όπως αυτά παρατίθενται στην Τεχνική Περίληψη της 

WGII, συνοψίζονται παρακάτω. 

• Η αύξηση της θερµοκρασίας, ως απόρροια ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, 

επιδρά σε πολλά φυσικά και βιολογικά συστήµατα, που επηρεάζονται από τις 

τοπικές κλιµατικές αλλαγές. 

• Αναµένεται συνολική απώλεια παράκτιων περιοχών που θα ανέρχεται στο 33 % 

εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας κατά 36 cm περισσότερο από το 

2000 µέχρι το 2080. Μεγαλύτερες απώλειες, αναµένεται να λάβουν χώρα στις 

ακτές της Αµερικής, στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και τον Κόλπο του Μεξικού. 

• Όλα τα παράκτια οικοσυστήµατα είναι ευάλωτα στις κλιµατικές αλλαγές, εξαιτίας 

της ανόδου της στάθµης της θάλασσας και ιδιαίτερα τα κοράλλια. Αναµένεται 
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µεγάλη θνησιµότητα τους, εξαιτίας της αύξησης της επιφανειακής θερµοκρασίας 

της θάλασσας κατά 1-3 °C κατά τη διάρκεια του 21
ου

 αιώνα, εκτός και αν 

παρουσιαστεί θερµική προσαρµογή των ειδών. 

• Οι πληµµύρες και οι καταιγίδες σε παράκτιες περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο είναι 

πιθανόν να αποτελέσουν µεγαλύτερο κίνδυνο για τις παράκτιες ζώνες σε σχέση µε 

την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. 

• Οι επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως µε την άνοδο της στάθµης της θάλασσας αλλά 

και µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης και περιορισµού. Χωρίς τη λήψη µέτρων, 

είναι πιθανόν περισσότερο από 100 εκατοµµύρια άνθρωποι να υποστούν τις 

συνέπειες µιας παράκτιας καταιγίδας ή πληµµύρας κάθε χρόνο από το 2080 και 

µετά. 

4.3.2.4 Ο 3
ος

 τόµος της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης 

Η τρίτη οµάδα εργασίας (WGIIΙ), αξιολόγησε τα µέτρα σταθεροποίησης και µετριασµού 

των επιπέδων των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, µε απώτερο σκοπό τον 

περιορισµό της υπερθέρµανσης του πλανήτη και τα παρουσίασε µαζί µε το σχετικό 

οικονοµικό κόστος στον τρίτο τόµο της 4
ης

 έκθεσης αξιολόγησης. 

Τα βασικά συµπεράσµατα της, όπως αυτά παρατίθενται στην Tεχνικής Περίληψης της 

WGIII, συνοψίζονται παρακάτω. 

• Η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου στα επίπεδα 

των 445-535 ppm κοστίζει λιγότερο από το 3% του Παγκόσµιου Ακαθάριστου 

Προϊόντος. 

• Αναµένεται αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, από 20% που ήταν το 2010 σε περίπου 30 % το 2030, 

εξαιτίας της ασύµφορης χρήσης άνθρακα. 

4.4 Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές µεταβολές-

UNFCCC  (1992) 

Το 1992 υπεγράφη η Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές 

Μεταβολές (UNFCCC), στην παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής στο Ρίο. Στόχος του 

πλαισίου είναι ο περιορισµός των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου, µε τη 

θέσπιση προγραµµάτων, σε εθνικό επίπεδο και την προετοιµασία εθνικών απογραφών 
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αερίων του θερµοκηπίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από κάθε συµβαλλόµενο µέρος 

(αναπτυσσόµενη ή βιοµηχανική χώρα). Επιπλέον, η UNFCCC,  το 1992 απαιτούσε 

ειδικά από τις βιοµηχανικές χώρες την επίτευξη σταθεροποίησης των επιπέδων των 

αερίων του θερµοκηπίου στα επίπεδα του 1990, µέχρι το 2000.  

Τα συµβαλλόµενα µέρη της UNFCCC, πραγµατοποιούν µέχρι σήµερα, ετήσιες 

συναντήσεις προκειµένου να συζητήσουν την πρόοδο και να προχωρήσουν σε νέα λήψη 

µέτρων. Ωστόσο, οι στόχοι της UNFCCC το 1992, δεν ήταν δεσµευτικοί, και ως εκ 

τούτου διαπιστώθηκε το 1994, η αδυναµία του πλαισίου στην αναχαίτιση της 

υπερθέρµανσης του πλανήτη και η ανάγκη για την θέσπιση ενός πρωτοκόλλου. Έτσι, η 

διεθνής κοινότητα οδηγήθηκε στη σύνταξη του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

4.5 Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) 

Το πρωτόκολλο του Κιότο θεσπίστηκε το 1997 και αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

διεθνείς νοµοθετικές πράξεις καταπολέµησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Με το 

πρωτόκολλο του Κιότο συµφωνήθηκε ανάµεσα στα αναπτυγµένα κράτη, η µείωση και ο 

περιορισµός των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 5% µέχρι το 

2012, από τα επίπεδα που επικρατούσαν το 1990. Σηµειώνεται ότι, αναπτυσσόµενα 

κράτη όπως η Κίνα δεν συµπεριλαµβάνονταν στο πρωτόκολλο, ενώ οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής αρνήθηκαν την επικύρωσή του, θεωρώντας το Πρωτόκολλο 

ζηµιογόνο για την οικονοµία τους. Η Κύπρος, µε την επικύρωση του πρωτόκολλου του 

Κιότο υποχρεώνεται ως αναπτυσσόµενη χώρα, να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για 

µείωση των αεριών του φαινόµενου του θερµοκηπίου  που οφείλονται σε ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Το πρωτόκολλο του Κιότο, περιλαµβάνει νοµικά δεσµευτικούς και ποσοτικοποιηµένους 

στόχους για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και αφορά έξι αέρια του 

θερµοκηπίου, το CO2, το CH4, το N2O (πρωτοξείδιο του αζώτου), των HFC 

(υδροφθορανθράκων), των PFC (υπερφθοριωµένων υδρογονανθράκων) και του SF6 

(εξαφθοριούχου θείου). Στο εν λόγω πρωτόκολλο προτείνονται µέτρα για την επίτευξη 

των στόχων, στα οποία περιλαµβάνεται η αύξηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 

ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, καθώς και η συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών 

µε την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισµό των εθνικών πολιτικών. 
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Στο Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνεται και το εµπόριο δικαιωµάτων εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου, που δίνει το δικαίωµα σε κάθε µέρος να πουλήσει το ποσοστό 

των εκποµπών του, στην περίπτωση που δεν έχει εξαντλήσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο 

εκποµπών, σε ένα άλλο µέρος που έχει ξεπεράσει το όριο αυτό. 

4.6 Σύνοδος της Κοπεγχάγης (2009) 

Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης, το 2009 αποτελεί την 15
η
 Σύνοδο του ΟΗΕ για την 

κλιµατική αλλαγή και την 5
η
 Συνδιάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στόχος της συνόδου ήταν η αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο, το οποίο πρόκειται να λήξει το 2012, µε τη θέσπιση νέων δεσµεύσεων για τον 

περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου για την µετά το 2012 εποχή. 

Ωστόσο, η Σύνοδος της Κοπεγχάγης για την κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε τον Bledar 

Feta (2009), αποτέλεσε µια συµφωνία µη δεσµευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την 

οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη περιορισµού των εκποµπών αερίων κατά 50 % σε σχέση 

µε το επίπεδα του 1990, µέχρι το 2050, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερµοκρασίας 

σε επίπεδα µικρότερα από 2 C
0
. 

Οι δεσµεύσεις των αναπτυγµένων χωρών  για µείωση των εκποµπών αερίων 

πραγµατοποιήθηκαν σε εθελοντική βάση. Συγκεκριµένα οι ΗΠΑ δεσµεύτηκαν για 

µείωση των εκποµπών αερίων κατά 17 % σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 µέχρι το 

2020, ενώ η Ευρωπαϊκή ένωση και η Ιαπωνία κατά 20-30 % και 25 % σε σχέση µε τα 

επίπεδα του 1990, αντίστοιχα. 

Στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για την κλιµατική αλλαγή, οι προαναφερόµενες χώρες, 

δεσµεύτηκαν για την παροχή κονδυλίου προς της αναπτυσσόµενες χώρες, µε σκοπό τη 

λήψη µέτρων για καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, όπως αναδάσωση, πράσινη 

ανάπτυξη, µείωση των εκποµπών.  

4.7 Σύνοδος του Μεξικού (2010) 

Η Σύνοδος του Μεξικού αποτελεί την 16
η
 Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή 

και την 6
η
 Συνδιάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Στόχος της Συνόδου ήταν η αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο και η θέσπιση 
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µιας νέας  δεσµευτικής νοµικά συµφωνίας για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων 

του θερµοκηπίου για την µετά το 2012 εποχή. 

Ωστόσο, η τελική συµφωνία της Συνόδου του Μεξικού  δεν ήταν δεσµευτική, αλλά 

περιλάµβανε την απόφαση για την προπαρασκευή ενός νέου πρωτοκόλλου, στο οποίο θα 

συµπεριλαµβάνονται και οι χώρες που δεν είχαν κυρώσει στο παρελθόν το Πρωτόκολλο 

του Κιότο. Επιπρόσθετα, συµφωνήθηκε η δηµιουργία του Πράσινου Ταµείου για το 

Κλίµα, το οποίο θα διαχειρίζεται κονδύλια ύψους δεκάδων δις δολαρίων ετησίως, µε 

στόχο την ενίσχυση των αναπτυσσόµενων κρατών. Στην τελική συµφωνία, 

περιλαµβάνεται επίσης, η ανάπτυξη πολιτικής για µετριασµό της αποψίλωσης των δασών 

REDD, σύµφωνα µε την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στις χώρες που αποτελούν 

ρυπαντές, να εξαγοράζουν δικαιώµατα εκποµπής CO2, από χώρες µε µειωµένες 

εκποµπές. 

5 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ 

5.1 Εισαγωγή  

Τα µέτρα αντιµετώπισης των αιτίων των κλιµατικών αλλαγών περιλαµβάνουν 

πολλαπλούς τοµείς, όπως τα δάση, οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η γεωργία, οι 

κατασκευές, η ενέργεια και η εκπαίδευση.  

Η δηµιουργία δασών, η αναδάσωση και η ορθή διαχείριση των δασών, συµβάλει στην 

ελαχιστοποίηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου καθότι δεσµεύονται σηµαντικές 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Η βιοµηχανίες πρέπει να οδηγηθούν στη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αποδοτικότερου εξοπλισµού και ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων τους, ενώ στον  κατασκευαστικό τοµέα είναι σηµαντική η χρήση των 

βασικών αρχών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού για εξοικονόµηση της ενέργειας. 

Για τον τοµέα των µεταφορών, προτείνεται η χρήση αποδοτικότερων οχηµάτων, η 

βελτίωση ή αλλαγή των καυσίµων, η χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και η επιβολή 

φορολογίας στις αγορές οχηµάτων προς ελαχιστοποίηση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. 
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Τέλος σηµαντικός παράγοντας στην αντιµετώπιση των αιτιών των κλιµατικών αλλαγών 

είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών που περιλαµβάνει τόσο την 

ευαισθητοποίηση τους, όσο και την εκµάθηση των µέτρων αντιµετώπισης που πρέπει να 

λαµβάνουν, µε τη θέσπιση κανονισµών. Επιπρόσθετα, η παροχή οικονοµικών κινήτρων 

αποτελεί σηµαντικό µέτρο για το συνετισµό των πολιτών. 

Στις ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσονται αναλυτικότερα ορισµένα µέτρα τα οποία 

συµβάλουν στην καλύτερη ποιότητα αέρα και στη µείωση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου και αφορούν κυρίως θέµατα ενέργειας που περιλαµβάνουν όλους τους 

προαναφερόµενους τοµείς.  

5.2 Ανανεώσιµες ή Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας  

Ανανεώσιµες ονοµάζονται οι ανεξάντλητες πηγές ενέργεια ή αυτές που µπορούν να 

αντικατασταθούν, όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερµική, η 

κυµατική, η ενέργεια των ρευµάτων και των ωκεανών, καθώς και η ενέργεια βιόµαζας.  

Η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου του πλανήτη, συµβάλλει στον περιορισµό της 

σπατάλης φυσικών πόρων, αναφορικά µε την ενέργεια. Η επένδυση σε υψηλού επιπέδου 

τεχνολογίες, µε σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, µε µηδενική εκποµπή αέριων ρύπων, 

συµβάλει στην µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και στη βελτίωση της 

ποιότητας αέρα. Επιπρόσθετα, οδηγεί στην απεξάρτηση του πλανήτη από τα ορυκτά 

καύσιµα και τις συνέπειες που αυτά επιφέρουν στην ατµόσφαιρα.  Επιπλέον, η µηδενική 

εκποµπή υγρών και στερεών αποβλήτων κατά την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου 

του πλανήτη καθιστά τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας περιβαλλοντικά φιλική. 

Η παραγωγή ρεύµατος οφείλεται κυρίως στην λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών 

σταθµών σε διάφορα σηµεία του πλανήτη µε πρώτη υλη το µαζούτ (υγρό καύσιµο 

προϊόν της απόσταξης του πετρελαίου). Αντίθετα τα συστήµατα που προέρχονται από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, χρησιµοποιούν ως πρώτη υλη την ενέργεια της φύσης,  η 

οποία είναι ανεξάντλητη, άφθονη και παρέχεται δωρεάν από τη φύση. 

Όσον αφορά τις εκποµπές αέριων ρύπων στην ατµόσφαιρα η τεχνολογία των 

ενεργειακών συστηµάτων είναι τέτοια που παρουσιάζει µηδενική επιβάρυνση. Αντίθετα, 

ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός απελευθερώνει στην ατµόσφαιρα επιβλαβή αέρια 

όπως νιτρικά οξείδια, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο και διοξείδιο 
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του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια, συµβάλλοντας στην αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου.  

5.2.1 Αιολική Ενέργεια  

Η αιολική ενέργεια, παράγεται µε τη χρήση τουρµπινών ή ανεµογεννητριών και 

αξιοποιεί την ενέργεια του ανέµου µετατρέποντας την κινητική του ενέργεια σε 

µηχανική ή ηλεκτρική. Αποτελεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και συµβάλλει στην 

αποφυγή της χρήση ορυκτών καυσίµων. Επιπρόσθετα, η παραγωγή ενέργειας, µπορεί να 

επιτευχθεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία αρκεί να έχει υψηλό αιολικό δυναµικό. 

Τα συστήµατα της αιολικής ενέργειας, βρίσκουν χρήσεις κυρίως στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας µε τη δηµιουργία αιολικών πάρκων, αλλά και στην άντληση νερού.  

 

Σχήµα 5.1: Αιολικό πάρκο 

5.2.2 Γεωθερµική Ενέργεια  

Η θερµότητα που προέρχεται από τη γη οφείλεται στο στρώµα του θερµού µάγµατος που 

υπάρχει κάτω από το στερεό  φλοιό της γης, και σε αυτήν οφείλεται η γεωθερµική 

ενέργεια. Η γεωθερµική ενέργεια, µπορεί να αξιοποιηθεί σε σταθµούς παραγωγής 

ενέργειας ή σε απλά συστήµατα άντλησης για θέρµανση σπιτιών και θερµοκηπίων. 

 Το ρηχό έδαφος, τα ζεστά πετρώµατα που συναντώνται σε βάθος αρκετών µιλίων κάτω 

από την επιφάνεια της γης, αλλά και το µάγµα που βρίσκεται ακόµη βαθύτερα, 

αποτελούν του φυσικούς γεωθερµικούς πόρους. Η αξιοποίηση θερµικής ενέργειας 

επιτυγχάνεται µέσω συστηµάτων έκχυσης ή ροής ψυχρού νερού σε ένα πηγάδι, όπου 

θερµαίνεται και ανεβαίνει προς τα πάνω υπό µορφή ατµού.  
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Η αρχή λειτουργίας των συστηµάτων 

που εκµεταλλεύονται την αβαθή 

γεωθερµική ενέργεια, βασίζεται στην 

ολόχρονα σταθερή θερµοκρασία του 

υπεδάφους σε βάθη µέχρι 100 µέτρα. 

Έτσι µε τη χρήση γεωθερµικών 

αντλιών και δικτύου σωληνώσεων 

εντός του υπεδάφους, επιτυγχάνεται η 

θέρµανση των σπιτιών τον χειµώνα και 

ο δροσισµός τους το καλοκαίρι. 

 

5.2.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 

µια µορφή ενέργειας που 

εκµεταλλεύεται την ενέργεια του νερού 

για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Βρίσκει εφαρµογές κυρίως 

στα φράγµατα ή σε ποταµούς µε 

συνεχή ροή και σε χώρες µε υψηλά 

ποσοστά βροχόπτωσης.  

Η λειτουργία του βασίζεται στην 

κίνηση του νερού, το οποίο ρέει  µέσω 

της θύρας έλεγχου από ταµιευτήρα που 

βρίσκεται σε µεγαλύτερα υψόµετρα, διέρχεται από µια τουρµπίνα την οποία περιστρέφει 

και καταλήγει σε ένα δεύτερο ταµιευτήρα που βρίσκεται σε χαµηλότερα υψόµετρα.  Η 

περιστρεφόµενη κίνηση της τουρµπίνας οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.  

5.2.4 Θαλάσσια ενέργεια  

Πηγές ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο είναι τα κύµατα, τα θαλάσσια ή ωκεάνια ρεύµατα, η 

παλίρροια, το θερµικό δυναµικό µεταξύ των ανώτερων και κατώτερων θαλάσσιων 

Σχήµα 5.2: Αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας για τις 

ενεργειακές ανάγκες ενός σπιτίου 

Σχήµα 5.3: Υδροηλεκτρική µονάδα 
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στρωµάτων και µεταβολή της πυκνότητας εξαιτίας της διαφορετικής αλατότητας των 

θαλάσσιων στρωµάτων. 

Ένας µεγάλος αριθµός τεχνολογιών έχει αναπτυχθεί για την αξιοποίηση της θαλάσσιας 

ενέργειας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα. 

1. Πλωτά αρθρωτά συστήµατα όπως το Pelamis. 

Είναι ηµιβυθιζόµενα συστήµατα, που 

συνδέονται µε αρθρώσεις στις οποίες 

βρίσκονται εγκατεστηµένες αντλίες. Οι αντλίες 

αυτές θέτουν σε κίνηση υδραυλικούς κινητήρες 

για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 

 

 

2. Πλωτές δεξαµενές - Wave dragon 

Είναι ένας πλωτός µετατροπέας ενέργειας που 

µπορεί να εγκατασταθεί είτε ως µια ενιαία 

µονάδα, είτε σε συστοιχίες για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συλλέγει το νερό των 

κυµάτων σε υψηλότερη στάθµη από τη ΜΣΘ 

και χρησιµοποιεί τη διαφορά ύψους, που 

µπορεί να φτάνει µερικές εκατοντάδες µέτρα, για 

την κίνηση υδροστρόβιλων. 

5.2.5 Ενέργεια από βιόµαζα 

Η ενέργεια από βιόµαζα, βρίσκει εφαρµογές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερµότητας, στην παραγωγή βιοκαυσίµων, όπως βιοντήζελ, αιθανόλης και βιοαερίου. Τα 

βιοκαύσιµα αποτελούν στερεά µορφοποιηµένη συµπιεσµένη βιόµαζα και µπορούν να 

αντικαταστήσουν το πετραίλεο θέρµανσης ή τα καύσιµα των αυτοκινήτων. Η βιόµαζα 

έχει ως πρώτη ύλη τα άχρηστα υλικά της κατεργασίας ξύλου όπως τα πριονίδια, τα 

αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, τα αστικά απόβλητα και την αυτοφυή βιόµαζα, 

όπως τα καλάµια. 

 

Σχήµα 5.4: Pelamiw 

Σχήµα 5.5: Wave dragon 
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5.2.6 Αξιοποίηση της Ηλιακή ενέργειας 

5.2.6.1 Χρήση θερµικών ηλιακών συστηµάτων 

Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την µετατρέπουν 

σε θερµότητα σε κάποια θερµοµονωµένη δεξαµενή, όπου την αποθηκεύουν. Ο ηλιακός 

συλλέκτης, αποτελεί το κύριο µέρος του ηλιακού συστήµατος και τοποθετείται στην 

οροφή των κτηρίων µε προσανατολισµό το νότο, ώστε η απόδοσή του να είναι η µέγιστη 

δυνατή. Ο ηλιακός συλλέκτης, αποτελείται από µια επίπεδη µεταλλική απορροφητική 

επιφάνεια, της οποίας υπέρκειται ένα διαφανές κάλυµµα. Καθώς ο ηλιακός συλλέκτης 

απορροφά ηλιακή ακτινοβολία, θερµαίνεται, παγιδεύοντας θερµότητα η οποία 

µεταφέρεται στη συνέχεια σε µια δεξαµενή αποθήκευσης. Το πιο γνωστό ηλιακό 

σύστηµα είναι ο ηλιακός θερµοσίφωνας. 

 

Σχήµα 5.6: Ηλιακός θερµοσίφωνας 

5.2.6.2 Φωτοβολταϊκά συστήµατα  

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν την πιο αναγνωρισµένη τεχνολογία για την 

άµεση µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση βασισµένη στο 

φωτοβολταϊκό φαινόµενο. Με τον όρο φωτοβολταϊκό φαινόµενο εννοείται η 

δραστηριότητα κατά την οποία το ηλιακό φως προσπίπτει πάνω στα ηλεκτρόνια των 

ατόµων που βρίσκονται στο φωτοβολταϊκό στοιχείο, ελευθερώνοντας ηλεκτρικά φορτία 

στο εσωτερικό τους, τα οποία µε την ενέργεια που απορροφούν κινούνται ελεύθερα µε 

αποτέλεσµα να φεύγουν από τις κανονικές τους θέσεις και έτσι να δηµιουργούν ρεύµα. 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πλαίσια, καθένα από τα 

οποία αποτελείται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία είναι επικαλυµµένα µε 

ειδικές µεµβράνες και εγκιβωτισµένα σε γυαλί, µε πλαίσιο από αλουµίνιο. Τα 
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φωτοβολταϊκά στοιχεία δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας υλικά, όπως το πυρίτιο, 

τελουριούχο κάδµιο, ινδοδισεληνούχο χαλκό και άλλα. 

5.2.6.3 Παθητικά συστήµατα - Βιοκλιµατικός σχεδιασµός  

Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός των κτηρίων στοχεύει 

στην άµεση ή έµµεση αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας, ώστε νε επιτυγχάνεται η κάλυψη µεγάλου 

µέρους των ενεργειακών του αναγκών, µε απώτερο 

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των 

φυσικών πόρων. Τα δοµικά στοιχεία των 

κατασκευών σχεδιάζονται και συνδυάζονται µε 

τέτοιο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίµα, 

ώστε να υποβοηθούν την εκµετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας, είτε για θέρµανση των κτηρίων το 

χειµώνα, είτε για δροσισµό το καλοκαίρι, είτε για 

φυσικό φωτισµό. Τα βιοκλιµατικά κτήρια, 

περιλαµβάνουν παθητικά ηλιακά συστήµατα 

θέρµανσης και δροσισµού καθώς και τεχνικές 

φυσικού φωτισµού. 

Η αρχή λειτουργίας των παθητικών ηλιακών 

συστηµάτων θέρµανσης, όπως τα νότια 

προσανατολισµένα ανοίγµατα και οι τοίχοι θερµικής 

αποθήκευσης, βασίζεται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. Τα παθητικά συστήµατα δροσισµού 

βασίζονται στην ηλιοπροστασία του κτηρίου κατά τη 

θερινή περίοδο, µε τη χρήση σκιάστρων, όπως περσίδες, και µε τη διευκόλυνση της 

φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων είναι θερµοµόνωση του 

κτηρίου που αποσκοπεί στον περιορισµό των θερµικών απωλειών. Η θερµοµόνωση του 

κτηρίου επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενεργειακών υλικών όπως διπλά ή τριπλά τζάµια, 

ελαφρολιθοσώµατα, µόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών και δοµικών στοιχείων.  

Σχήµα 5.8: Βιοκλιµατικός σχεδιασµός 

Σχήµα 5.7: Αξιοποίηση της ηλιακής 

ακτινοβολίας στο σχεδιασµό κτηρίων 
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Επιπρόσθετα, η ελαχιστοποίηση των ανοιγµάτων των κτηρίων στις ανατολικές και 

δυτικές όψεις οδηγεί στην αποφυγή θέρµανσης του κτηρίου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ 

η ελαχιστοποίηση ανοιγµάτων στην βορεινή πλευρά οδηγεί στον περιορισµό των 

θερµικών απωλειών. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για φυσικό αερισµό και φωτισµό πρέπει να 

καλύπτονται. Στην βορεινή πλευρά του κτηρίου συνίσταται η τοποθέτηση χώρων που 

δεν χρησιµοποιούνται συχνά, όπως αποθηκευτικοί ή και η φύτευση φυλλοβόλων 

δέντρων, για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των ψυχρών βορεινών ανέµων. Το 

χρώµα του κτηρίου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή του απόδοση, καθότι 

το άσπρο χρώµα της οροφής ή οροφή από αλουµίνιο αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. 

6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 

6.1 Οπισθοχώρηση ή Κατάδυση των Aκτογραµµών   

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3.3 της 4
η
 έκθεσης αξιολόγηση της οµάδας εργασίας 2, 

πολλές παράκτιες περιοχές βιώνουν στις µέρες µας τις συνέπειες της ανοδικής τάσης της 

στάθµης της θάλασσας, µε αποτέλεσµα την οπισθοχώρηση ή κατάδυση των 

ακτογραµµών. Η παγκόσµια στάθµη της θάλασσας αυξάνεται µε ρυθµό 1.7-1.8 mm/year 

κατά τον τελευταίο αιώνα και κατά 3 mm/year κατά την τελευταία δεκαετία.  

Ως χείριστη συνέπεια των κλιµατικών αλλαγών, χαρακτηρίζεται η εξαφάνιση ολόκληρων 

νησιών ή ακόµα και η κατάδυση µεγάλου ποσοστού των ακτών ανά το παγκόσµιο, που 

λαµβάνει χώρα εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας. Το φαινόµενο αυτό, 

ονοµάζεται σύµφωνα µε τον ∆ουκάκη Ε. (2005) ‘Κατακλυσµός’ και ορίζεται ως η 

‘µόνιµη µετακίνηση της θάλασσας στη χερσαία ζώνη’.  

Η WGII (2007), προβλέπει συνολική απώλεια παράκτιων περιοχών που θα ανέρχεται 

στο 33 % το 2080. Μεγαλύτερες απώλειες, αναµένεται να λάβουν χώρα στις ακτές της 

Αµερικής, στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και τον Κόλπο του Μεξικού. 

6.2 Παράκτιες Πληµµύρες ή Καταιγίδες  

Ορισµένες παράκτιες ζώνες, βιώνουν στις µέρες µας το φαινόµενο των πληµυρών από τα 

νερά των ωκεανών, µε πιο πρόσφατη την περίπτωση των ακτών της Αυστραλίας.. Η 

συχνότητα, το µέγεθος και η έκταση των πληµυρών, είναι συνάρτηση της 

υπερθέρµανσης του πλανήτη, της αύξησης της στάθµης της θάλασσας, την αύξηση του 
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ύψους  της πληµµυρίδας της παλίρροιας και την αύξηση της έντασης και συχνότητας των 

καταιγίδων, όπως υπογραµµίζεται στη Victorian Coastal Strategy 2008.  

Η WGII (2007), επισηµαίνει στην αναφορά της ότι, είναι πιθανόν περισσότερο από 100 

εκατοµµύρια άνθρωποι να υποστούν τις συνέπειες µιας παράκτιας καταιγίδας ή 

πληµµύρας κάθε χρόνο από το 2080 και µετά. 

6.3 Παράκτιοι Υγρόβιότοποι - Υφαλµύρωση Παράκτιων Υδροφορέων 

Έχει παρατηρηθεί, σταδιακή εξαφάνιση ή συρρίκνωση παράκτιων υγροβιότοπων, 

εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας που αυξάνει την αλατότητα του νερού, 

προκαλώντας, αντικατάσταση της βλάστησης του γλυκού νερού µε βλάστηση αλµυρού 

νερού, σύµφωνα µε στοιχεία της WGII (2007).  

Η αύξηση της συγκέντρωσης άλατος στο νερό µπορεί να εµφανιστεί και σε περιοχές µε 

θερµότερα κλίµατα, εξαιτίας της αυξητικής τάσης της θερµοκρασίας που οδηγεί σε 

εξάτµιση σηµαντικής ποσότητας νερού. 

Αυξηµένη συγκέντρωση άλατος, παρατηρείται και στους υπογείους υδροφορείς µε 

αποτέλεσµα την υφαλµύρωσή τους, καθιστώντας το νερό ακατάλληλο για χρήση για 

σκοπούς άρδευσης, ύδρευσής αλλά και για εξυπηρέτηση της οικοδοµικής βιοµηχανίας. 

Τόσο, η υφαλµύρωση των υδροφορέων, όσο και η εισχώρηση θαλάσσιων υδάτων σε 

εκβολές ποταµών, οφείλονται σε κλιµατικές αλλαγές λόγω της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη και κυρίως εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας.  

6.4 Παράκτια ∆ιάβρωση   

Η παράκτια διάβρωση είναι µια φυσική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται οι ακτές, η 

οποία ενισχύεται και επιταχύνεται εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών. Οι ακτογραµµές 

διαβρώνονται εξαιτίας κυρίως της επίδρασης του νερού της θάλασσας, των ποταµών, 

των υπογείων νερών και των βροχοπτώσεων. Επιπρόσθετα, στη διάβρωση των 

παράκτιων ζωνών συµβάλλει και ο άνεµος, καθώς και η θερµοκρασία. Ωστόσο, τα κύρια 

αίτια της διάβρωσης των ακτογραµµών συνίστανται από την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας, τις πληµµύρες, την αυξηµένη ένταση των καταιγίδων, το αυξηµένο ύψος των 

κυµάτων και τα έντονα καιρικά φαινόµενα, όπως τυφώνες, που παρατηρούνται στις 
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παράκτιες ζώνες, ως συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη που 

συµβάλει στις κλιµατικές αλλαγές. 

Συγκεκριµένα,  η υπερθέρµανση του πλανήτη που οδηγεί στην τήξη των πάγων, έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της επιφάνεια του υγρού στοιχείου και την άνοδο της στάθµης 

της θάλασσας, συνέπεια των οποίων είναι η αύξηση της δηµιουργίας κυµάτων στα οποία 

είναι εκτεθειµένες οι ακτογραµµές. Σηµειώνεται ότι η διάβρωση είναι αποτέλεσµα 

κυρίως των αυξηµένου ύψους κυµάτων και των θαλάσσιων, µεγάλης ισχύος, ρευµάτων.  

Επιπρόσθετα, σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο, η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, 

οδηγεί σε διάβρωση των ακτών που επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις, όπως καθίζηση του 

εδάφους. Επιπλέον, ο ρυθµός διάβρωσης των ακτογραµµών αυξάνεται, λόγω της 

αυξηµένης συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως τυφώνες, 

καταιγίδες και πληµύρες. Σύµφωνα µε τον ∆ουκάκη Ε. (2005), τα ακραία καιρικά 

φαινόµενα, ενισχύουν τα παράκτια ρεύµατα και οδηγούν σε γρηγορότερη απώλεια 

εδαφών.  

Παράκτια διάβρωση µπορεί να παρατηρηθεί και εξαιτίας του περιορισµού της 

διαθεσιµότητας των ιζηµάτων προς τις ακτές, λόγω φτωχών βροχοπτώσεων που οδηγούν 

στην µειωµένη ή και καθόλου ροή των ποταµών και κατ’ επέκταση ιζηµάτων προς τις 

ακτές. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3.3 της 4
η
 έκθεσης αξιολόγηση της οµάδας εργασίας 2, 

τρανό παράδειγµα διάβρωσης των ακτογραµµών εξαιτίας των κλιµατικών µεταβολών, 

παρατηρήθηκε στην Εσθονία και στις πολικές περιοχές.  Η αύξηση των καταιγίδων, 

αλλά και η επικράτησης ήπιων χειµώνων στην Εσθονία, οδήγησε στην τήξη των πάγων, 

µε αποτέλεσµα την πρόκληση αλλαγών στην παράκτια γεωµορφολογία. 

 Το 2004 το Eurosrion Programme (2004), αναφέρει στο δεύτερο µέρος του PART 2 - 

Maps and statistics, ότι η ολική µείωση των ακτογραµµών της Κύπρου το 2001 ήταν 25 

Km, από την 66 Km συνολικά ακτογραµµή του νησιού. Αποτελέσµατα της παράκτιας 

διάβρωσης στην Ευρώπη, σύµφωνα µε το PART 1 - Major findings and Policy 

Recommendations of the EUROSION project,  είναι ο σοβαρός επηρεασµός ή τα σοβαρά 

προβλήµατα διάβρωσης που αντιµετωπίζει το 20 %  των ακτών της Ευρώπης, η ετήσια 

απώλεια της επιφάνεια της γης σε παράκτιες ζώνες κατά 15 Km
2
, η εγκατάλειψη 250-
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300 σπιτιών από το 1999-2002 , η µείωση της αξίας της γης κατά 10% για 3000 σπίτια, η 

υποχώρηση της ακτογραµµής κατά 0.5 µε 2 µέτρα ετησίως σε ορισµένες περιοχές. 

Η διάβρωση διακρίνεται σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διάβρωση. Η 

µακροπρόθεσµη διάβρωση προκαλείται από τη µείωση της ετήσιας απόθεσης ιζηµάτων, 

σύµφωνα µε τη  Victorian Coastal Strategy 2008, εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της 

θάλασσας και οδηγεί σε µόνιµη υποχώρηση των ακτών, όπως αναφέρει ο ∆ουκάκης Ε. 

(2005).  Αντίθετα, η βραχυπρόθεσµη διάβρωση, είναι αποτέλεσµα ακραίων καιρικών 

φαινοµένων και προκαλεί έντονη διάβρωση των ακτογραµµών, η οποία, σύµφωνα µε το 

∆ουκάκη Ε. (2005), αποκαθιστάται φυσικά στη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή δεν οδηγεί 

απαραίτητα σε µόνιµη απώλεια των ακτών. 

Η έντονη διάβρωση των ακτών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ανά το 

παγκόσµιο, οφείλεται τόσο στις κλιµατικές µεταβολές που προαναφέρθηκαν, όσο και σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η ανθρώπινη επέµβαση, όπως η κατασκευή µεγάλων 

φραγµάτων ανάντη των ακτών που αποτρέπει τις ποτάµιες αποθέσεις σε αυτές, η 

εξόρυξη άµµου ή αλλιώς αµµοληψία που προκαλεί τη διατάραξη της ισορροπίας των 

ιζηµάτων,  η εκρίζωση δέντρων, η άντληση υπόγειων νερών που συµβάλλει στην 

καθίζηση του εδάφους και γενικότερα η ανάπτυξη των ακτογραµµών, οδηγούν είτε σε 

µακροχρόνια είτε σε βραχυχρόνια διάβρωση των ακτών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον 

∆ουκάκη Ε. (2005), τα τεχνικά έργα, όπως βραχίονες, κυµατοθραύστες, λιµάνια, 

ενδέχεται να προκαλέσουν επιτάχυνση της διάβρωσης των παρακείµενων ακτών.  

To Eurosrion Programme (2004),  PART 5_4 – Guidelines for incorporating coastal 

erosion issues into Environmental Assessment (EA) procedures, αναφέρει ως 

ανθρωπογενείς παράγοντες που οδηγούν σε διάβρωση των ακτών, τα λιµάνια, τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενεργείας, όπως τα αιολικά πάρκα, τα κατασκευαστικά 

τουριστικά θέρετρα, τις µαρίνες, τα προστατευτικά κατασκευαστικά έργα όπως 

κυµατοθραύστες και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου. 
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7 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.1 Μέτρα Προστασίας Κατά της ∆ιάβρωσης  

7.1.1 ∆ράση των κυβερνήσεων 

Το φαινόµενο της διάβρωσης πρέπει να αντιµετωπιστεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, ώστε µέσω µιας διασυνοριακής συνεργασίας, να ακολουθηθεί µια 

κοινή στρατηγική αλλά και πολιτική που να οδηγεί στην αναχαίτιση του προβλήµατος. 

7.1.1.1 ∆ιερεύνηση  

Επιβάλλεται ο εντοπισµός και η διερεύνηση των περιοχών που χρήζουν άµεσης 

προστασίας από τη διάβρωση, και ο καθορισµός του κινδύνου ως προς την έκταση και το 

ρυθµό διάβρωσης. Ακόµη οι περιοχές που πλήττονται από τη διάβρωση αλλά και η 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων προστασίας πρέπει να παρακολουθούνται και σε 

περίπτωση αναποτελεσµατικότητάς τους να αντικαθίστανται από άλλα µέτρα. 

7.1.1.2 Προγράµµατα Ευαισθητοποίησης  

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δυνητικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθµης 

της θάλασσας και του φαινοµένου του θερµοκηπίου σε συνδυασµό µε την παροχή 

κινήτρων από τις κυβερνήσεις για τη χάραξη αναχαιτιστικής πολιτικής, αποτελεί 

σηµαντικό µέτρο προστασίας.  

7.1.1.3 Απαγόρευση της ∆όµησης στις παράκτιες ζώνες  

Επιπρόσθετα, πρέπει να απαγορευτεί η δόµηση, σε περιοχές που είναι ευαίσθητες σε 

διάβρωση ή ευπαθείς σε πληµµύρες και να παραχωρηθούν κίνητρα στους πολίτες για τη 

µεταφορά των ιδιοκτησιών τους µακριά από τις ακτές. 

7.1.1.4 Μελέτη Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Η υποχρεωτική εκπόνηση περιβαλλοντικής  µελέτης για της συνέπειες της κατασκευής 

έργων στις παράκτιες ζώνες συµβάλλει στον εντοπισµό και αντιµετώπιση φαινοµένων 

όπως η διάβρωση και θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ανησυχίες για διάβρωση των ακτών. 

7.1.1.5 Απόδοση ευθύνης και αποκατάσταση ζηµιών 

Σύµφωνα µε το Eurosion Project (2004), PART 1 - Major findings and Policy 

Recommendations of the EUROSION project, η ευθύνη για την αποκατάσταση των 
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ζηµιών αλλά και την αντιµετώπιση πιθανόν κινδύνων εξαιτίας διάβρωσης των ακτών 

πρέπει να µετατοπιστεί στους κατασκευαστές τεχνικών έργων, αλλά και στους 

δικαιούχους και επενδυτές, έτσι ώστε να τους αναπτυχθεί µεγαλύτερο αίσθηµα 

υπευθυνότητας. 

7.1.2 Τεχνικά µέτρα – Περιβαλλοντικός σχεδιασµός  

Τα µεγάλα τεχνικά έργα, όπως λιµάνια, µαρίνες, κυµατοθραύστες και βραχίονες, 

χαρακτηρίζονται ως σκληρά µέτρα προστασίας των ακτών και οδηγούν όπως 

προαναφέρθηκε σε παράκτια διάβρωση των γειτονικών ακτών, στη διατάραξη του 

ισοζυγίου των φερτών υλικών και στην παρεµπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

θαλάσσιων µαζών Χαρακτηριστικά το Eurosion Project (2004), αναφέρει στο PART 1 - 

Major findings and Policy Recommendations of the EUROSION project, ότι  το 63% 

των 875 χιλιόµετρων ακτών που διαβρώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, εντός της 

ευρωπαϊκής ένωσης, βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από 30 χιλιόµετρα από περιοχές 

που άλλαξαν πρόσφατα λόγω τεχνικών έργων, όπως λιµενοβραχίονες, κυµατοθραύστες, 

αναχώµατα και άλλα.  

Οι επιπτώσεις των σκληρών µέτρων προστασίας των ακτών, οδήγησε στην λήψη 

ηπιότερης µορφής µέτρων, περιβαλλοντικά φιλικών, που συστήνονται τόσο από το 

Eurosion Programme, όσο και από την IPCC. Τα ήπια τεχνικά µέτρα στοχεύουν στην 

µείωση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρουν τα σκληρά µέτρα των έργων 

προστασίας των ακτών αναφορικά µε την αισθητική του τοπίου, την ανεµπόδιστη 

κυκλοφορία υδάτων και τη µετατόπιση των προβληµάτων διάβρωσης στις γειτονικές 

παρακείµενες ακτές, αλλά και στην τροποποίηση της ενέργειας των κυµάτων, των 

παλιρροιών και του ανέµου. Η εφαρµογή µέτρων ήπιας προστασίας των ακτών, 

εναρµονισµένων µε το περιβάλλον, όπως τροφοδότηση ακτών µε άµµο, τεχνητοί ύφαλοι, 

σταθεροποίηση παράκτιων πρανών κρίνεται ως το πλέον αποτελεσµατικό µέτρο 

αντιµετώπισης της παράκτιας διάβρωσης. 

7.1.2.1 Τεχνητή αναπλήρωση ακτής  

Ο περιοδικός τεχνητός εµπλουτισµός των ακτών δύναται να αποκαταστήσει το 

ανθρωπογενές διαταραγµένο περιβάλλον εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και 

να αποκαταστήσει το ισοζύγιο των φερτών υλικών.  Η τεχνητή τροφοδότηση των ακτών 

για ενίσχυση της προστασίας τους, προτείνεται από το Eurosion Programme (2004) στο 
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πρώτο του µέρος, και προϋποθέτει τον εντοπισµό αποθεµάτων από τα οποία είναι εφικτή 

η µεταφορά ιζηµάτων χωρίς την διατάραξη της φυσικής ισορροπίας.  

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, οι ακτές τροφοδοτούνται µε άµµο ώστε να 

επεκταθούν προς τη θάλασσα. Η µέθοδος µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλες µεθόδους 

όπως την τοποθέτηση τεχνητών ύφαλων, ογκόλιθων, ή πυθµενικών προβόλων και 

κυµατοθραυστών που συµβάλλουν στον εγκλωβισµό της µεταφερθείσας ποσότητας 

άµµου και στη µείωση των πλευρικών και εγκάρσιων απωλειών. Επιπρόσθετα, οδηγούν 

τα κύµατα σε µια πρώτη θραύση και σε απώλεια κυµατικής ενέργειας πριν αυτά 

προσεγγίσουν τις ακτές. 

7.1.2.2 Εγκατάσταση πυθµενικών προβόλων 

Οι πυθµενικοί πρόβολοι από γεωύφασµα, κατασκευάζονται από έγχυτο σκυρόδεµα και 

αποτελούν ένα ήπιο µέτρο προστασίας των ακτών από φαινόµενα διάβρωσης, σύµφωνα 

µε τους Ιωαννίδη et all (2005), που αυξάνει την ικανότητα των ακτών να διατηρούν τα 

ιζήµατά τους. Οι πυθµενικοί πρόβολοι, τοποθετούνται σε σειρά ώστε να είναι µεταξύ 

τους παράλληλοι και εδράζονται στον βυθό, ενώ το µήκος τους φτάνει µέχρι τα 45 µέτρα 

σύµφωνα µε τους Αναγνώστου Χ. et all (2008) και η µεταξύ τους απόσταση κυµαίνεται 

από 20-25 µέτρα. 

7.1.2.3 Κυµατοθραύστες χαµηλής Στέψης  

Οι βυθισµένοι κυµατοθραύστες, κατασκευάζονται από λιθορριπή και ογκόλιθους, 

παράλληλα µε την ακτή. Εξαιτίας του ότι η στέψη τους βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, καθιστούν δυνατή την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των 

θαλάσσιων µαζών ενώ παράλληλα ανακλούν µέρος της κυµατικής ενέργειας µε 

αποτέλεσµα την προστασία των ακτών από τη διάβρωση, αλλά και την επέκταση ή  

δηµιουργία µιας αµµώδους παραλίας. 

7.1.2.4 Τεχνητή φυτοκάλυψη 

Η φυτείες υδρόφιλων θάµνων ή άλλων κατάλληλων φυτών στην παράκτια ζώνη, κατά 

µήκος των ακτογραµµών, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της έκτασης των ακτών 
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7.1.2.5 Πλωτοί κυµατοθραύστες  

Οι πλωτοί κυµατοθραύστες, είναι τεµάχια οπλισµένου 

σκυροδέµατος που το εσωτερικό τους αποτελείται από 

διογκωµένη πολυστερίνη, σύµφωνα µε τον Κόφτη Θ. 

(2009). Συµβάλλουν στην ανεµπόδιστη κυκλοφορία 

των ρευµάτων χωρίς να επηρεάζουν την µορφολογία 

του πυθµένα ή της ακτής ενώ παράλληλα παρέχουν 

προστασία κατά της διάβρωσης. 

7.2 Μέτρα κατά της Υφαλµύρωσης  

Η υφαλµύρωση των παράκτιων υδροφορέων είναι µη αναστρέψιµο φαινόµενο και τα 

µέτρα αναχαίτισης του είναι κυρίως µέτρα πρόληψης και περιορισµού. Η υφαλµύρωση 

των παράκτιων υδροφορέων, προκαλείται, πέραν των κλιµατικών αλλαγών, και εξαιτίας 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η υπεράντληση. Σύµφωνα µε τον Νάνου Α. 

(2001), όταν ο ρυθµός άντλησης νερού από φρεάτια σε παράκτιες περιοχές, υπερβεί το 

φυσικό ρυθµό επαναφόρτισης του υδροφορέα, τότε το θαλάσσιο νερό εισχωρεί σε 

αυτούς µε αποτέλεσµα την αλλοίωση του πόσιµου νερού. Εποµένως η υπεράντληση των 

υδροφορέων, χρήζει άµεση καταπολέµηση και περιορισµό και όπου είναι εφικτό 

απαγόρευση. Ακόµη ο εµπλουτισµός των παράκτιων υδροφορέων είτε µε αφαλατωµένο 

νερό, είτε µε βιολογικά επεξεργασµένο νερό, µπορεί να βοηθήσει στην καταπολέµηση 

του φαινοµένου. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τρέχουσα υπερθέρµανση του πλανήτη, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία 

αύξηση των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου, εξαιτίας της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρόβλεψη, µέσω υπολογιστικών µοντέλων, σύµφωνα µε 

τον Shoemaker J. A. (2010),  υποδεικνύει ένα ακόµη θερµότερο πλανήτη (βλ. σχ. 8.1), µε  

υψηλότερη στάθµη της θάλασσας, λιγότερο πάγο και περισσότερα ακραία καιρικά 

φαινόµενα. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων που θα επιφέρει η περαιτέρω θέρµανση του 

πλανήτη, είναι συνάρτηση της άµεσης δράσης των κυβερνήσεων και της λήψης 

δραστικών µέτρων προς τον περιορισµό και αναχαίτιση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου. 

Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση των κλιµατικών 

αλλαγών, είναι αξιόλογες, αφού οδήγησαν στην υπογραφή από αρκετές χώρες του 

πλανήτη, των Πρωτοκόλλων του Μοντρεάλ και του Κιότο και δεσµεύτηκαν για µείωση 

των εκποµπών τους. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επίπεδα του CO2, 

έχουν ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, όπως επισηµαίνει ο Shoemaker J. A. 

(2010), η αναθεώρηση και η εντατικοποίηση των προσπαθειών, αλλά και η λήψη 

δραστικότερων µέτρων καθίσταται αναγκαία.  

Η αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ανά το παγκόσµιο που προτάθηκε στην 

ενότητα 5 και η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων, επιβάλλεται να λάβει χώρα το 

τάχιστο δυνατό καθότι, τη µεγαλύτερη συµβολή στην υπερθέρµανση του πλανήτη, µε 

56.6 %, κατέχει το CO2 που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα εξαιτίας της καύσης 

ορυκτών καυσίµων (βλ. σχ. 3.7).  

Οι δυσοίωνες εκτιµήσεις αναφορικά µε τις παράκτιες ζώνες, που παρουσιάστηκαν στην 

υποενότητα 4.3.2.3 αλλά και οι δυνητικές επιπτώσεις που λαµβάνουν χώρα στις 

ακτογραµµές, λόγω των κλιµατικών αλλαγών, υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα της 

άµεσης λήψης µέτρων για την προστασία των ακτών, από κατάδυση, διάβρωση, 

καταιγίδες και πληµύρες, αλλά και µέτρων κατά της υφαλµύρωσης των παράκτιων 

υδροφορέων.  

Η άµεση λήψη µέτρων προστασίας των παράκτιων ζωνών χρήζει φιλικότερη προς το 

περιβάλλον αντιµετώπιση του προβλήµατος, όπως η ανάπτυξη ήπιων τεχνικών έργων, 
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που περιλαµβάνουν τεχνητή αναπλήρωση των ακτών, εγκατάσταση πυθµενικών 

προβόλων και βυθισµένων ή πλωτών κυµατοθραυστών, καθώς και τεχνητή φυτοκάλυψη. 

 

 

Σχήµα 8.1: Πρόβλεψη για την αύξηση της θερµοκρασίας  
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