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Δάση

Πιθανές κλιματικές αλλαγές Επιπτώσεις

Αύξηση της θερμοκρασίας

− Αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών σε συνδυασμό με μείωση 

βροχοπτώσεων και αύξηση διάρκειας περιόδων ξηρασίας

− Αυξημένη παρουσία παρασίτων και κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών

− Αλλαγές στον ρυθμό ανάπτυξης

− Μετατόπιση ειδών και εισβολή ξένων ειδών

− Επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης

Μείωση της βροχόπτωσης

− Αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών σε συνδυασμό με μείωση 

βροχοπτώσεων και αύξηση διάρκειας περιόδων ξηρασίας

− Αυξημένη παρουσία παρασίτων και κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών

− Επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης

Αύξηση περιόδων 

ξηρασίας

− Αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών σε συνδυασμό με μείωση 

βροχοπτώσεων και αύξηση διάρκειας περιόδων ξηρασίας

− Αυξημένη παρουσία παρασίτων και κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών

− Επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης

Αύξηση της συγκέντρωσης 
CO2 στην ατμόσφαιρα

− Μεταβολή στον ρυθμό ανάπτυξης των δένδρων

Αύξηση της συχνότητας και 

της έντασης των ακραίων 

καιρικών φαινομένων 

− Διάβρωση εδάφους και κατολισθήσεις
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Δάση

2021-2050 2071-2100

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

Δράμας 4.4 5.0 5.4 24.9

Έβρου 4.3 7.1 7.2 26.2

Θάσου 2.8 5.4 6.5 17.6

Καβάλας 4.4 5.2 5.9 23.6

Ροδόπης 5.2 5.2 7.4 25.2

Ξάνθης 1.9 4.5 5.5 19.1

Μεταβολή μέσου αριθμού ημερών έτους με εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
δασικής πυρκαγιάς (FWI>30) για τις περιόδους 2021-2050 και 2071-2100 συγκριτικά με 

την περίοδο 1961-1990 στην ΑΜΘ.
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Πιθανές κλιματικές αλλαγές Επιπτώσεις

Αύξηση της θερμοκρασίας − Αύξηση θερμοκρασίας νερού

− Αύξηση εξατμισοδιαπνοής

Μείωση βροχοπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και 
αύξησης ξηρασίας

− Μείωση απορροών

− Μείωση διαθεσιμότητας νερού

− Περισσότερο εκτεταμένη πίεση στους υδατικούς πόρους

− Αύξηση της ρύπανσης των υδάτων και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων 

λόγω χαμηλότερων ρυθμών διάλυσης των ιζημάτων, θρεπτικών, διαλυμένου 

οργανικού οξυγόνου, παθογόνων, φυτοφαρμάκων και αλάτων

− Μειωμένοι ρυθμοί επαναπλήρωσης υπόγειων υδάτων

− Υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων λόγω υπεράντλησης εξαιτίας ανεπαρκούς 

διαθεσιμότητας υδατικών πόρων

Αύξηση των ακραίων 
βροχοπτώσεων

− Πλημμύρες

− Δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

− Χαμηλότεροι ρυθμοί αναπλήρωσης των υδροφορέων των βουνών λόγω των 

απότομων κλίσεων

− Προβλήματα στις υποδομές ύδρευσης και άρδευσης 

Αύξηση της επιφανειακής 
θερμοκρασίας του νερού

− Αύξηση ευτροφισμού (μείωση διαλυμένου οξυγόνου και αύξηση ανάπτυξης άλγεων)

− Υφαλμύρωση

Αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας

− Υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων

− Προβλήματα στις υποδομές ύδρευσης σε παράκτιες περιοχές
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Ενέργεια

Πιθανές κλιματικές 

αλλαγές
Επιπτώσεις

Αύξηση της 

θερμοκρασίας
− Αύξηση της ζήτησης ενέργειας για ψύξη

− Μείωση της ζήτησης για θέρμανση

− Μείωση της θερμικής απόδοσης των θερμοηλεκτρικών σταθμών

− Αλλαγές στην απόδοση των μονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας

Μείωση της 

βροχόπτωσης
− Μείωση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας

− Αύξηση των ενεργειακών αναγκών για τη λειτουργία των μονάδων 

αφαλάτωσης λόγω της μείωσης της διαθεσιμότητας νερού

− Αύξηση των ενεργειακών αναγκών για άρδευση

− Μείωση της διαθεσιμότητας νερού ψύξης για τη λειτουργία των 

θερμοηλεκτρικών σταθμών

− Αλλαγή στην παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας

Αύξηση της συχνότητας 

και της έντασης των 

ακραίων καιρικών 

φαινομένων

− Μείωση του υδροηλεκτρικού δυναμικού

− Ζημιές, διακοπή της παροχής και αύξηση του κόστους συντήρησης στα 

δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Ταχύτητα ανέμου − Αλλαγές στην παραγωγή αιολικής ενέργειας

Νεφοκάλυψη − Αλλαγές στην απόδοση των μονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας
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Πιθανές κλιματικές αλλαγές Επιπτώσεις

Αύξηση της θερμοκρασίας

− Αλλαγή της τουριστικής περιόδου

− Μείωση δείκτη ευφορίας επισκεπτών

− Μείωση δείκτη ικανοποίησης επισκεπτών

− Αύξηση ζήτησης για ψύξη

Άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας

Κύματα

− Αύξηση διάβρωσης ακτών και μείωση της ελκυστικότητας

− Καταστροφή υποδομών (μεταφορών, τουριστικών, πολιτιστικών 

κλπ.)

Αύξηση της συχνότητας και της 

έντασης των ακραίων καιρικών 

φαινομένων 

− Σημαντικές οικονομικές ζημίες σε τουριστικές υποδομές

− Μείωση της ελκυστικότητας ως τουριστικός προορισμός 

− Καταστροφή μνημείων 

Μείωση βροχοπτώσεων 
− Μείωση υδάτινων αποθεμάτων

− Ερημοποίηση εδάφους

Μείωση χιονοπτώσεων και 

ημερών με χιόνι

− Μείωση τουριστικής περιόδου για χειμερινό τουρισμό και 

συναφείς δραστηριότητες (Χιονοδρομικά Κέντρα)

− Μείωση ελκυστικότητας προορισμών και υποδομών χειμερινού 

τουρισμού

Ξηρασία
− Μείωση υδάτινων πόρων

− Κίνδυνος για την βιοποικιλότητα
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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