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Σενάρια της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την ΚΑ (IPCC) 
40 κλιματικά σενάρια της ομάδας SRES, 4 σενάρια RSP 2013 
 
 
 

Α1 

Γρήγορη οικονομική ανάπτυξη έως το 2050 με παγκόσμια σύγκλιση και ταχεία 
ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών 

A1F1 Προτεραιότητα στη χρήση ορυκτών καυσίμων 

A1B Ισορροπημένη χρήση όλων των μορφών ενέργειας 

A1T Προτεραιότητα στη χρήση μη ορυκτών πηγών ενέργειας 

Α2 Σημαντικές παγκόσμιες αποκλίσεις στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη 

Β1 Παγκόσμια σύγκλιση με έμφαση στη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη 

Β2 Μικρότερη παγκόσμια σύγκλιση με φιλική όμως προς το περιβάλλον ανάπτυξη 



Συμπεράσματα σεναρίων 
 
• Επιτυχής προσομοίωση των κλιματικών συνθηκών της προηγούμενης 30ετίας 
• Αύξηση της θερμοκρασίας σε πλανητικό και περιφερειακό επίπεδο 1,1-6,4 C0 

• Αύξηση των βροχοπτώσεων στις τροπικές και μεγάλου γεωγραφικού πλάτους περιοχές και 
μείωση στις υποτροπικές περιοχές 

 
• Βέβαιο το φαινόμενο συνολικά (πλην ΗΠΑ και Κοζάνης) 
• Σχετική αβεβαιότητα για την πορεία και ένταση (συνάρτηση πολλών παραγόντων) 
 
 



αριθμός ημερών με Tmin>20o C kai Tmax>35o C.  μεταβολή μεταξύ μέσων τιμών 1961-1990 και α: 2021-
2050, β: 2071-2100 
Πηγή: ΕΜΕΚΑ 



Δεδομένα από Climate Wizard 
Average of 2050s compared to the 1961-1990 baseline 
average  Model: Ensemble, SRES emission scenario: 
Medium (A1B) 
Σύνολο έτους 
 



 
 





Περίπτωση  
Αυστρίας 



Πηγή: ΕΜΕΚΑ 

Στο Διάγραμμα αποτυπώνεται η 
διακύμανση του ψυκτικού φορτίου για 
τις Περιφέρειες της Ελλάδας, σε 
συνάρτηση με τα τέσσερα εξεταζόμενα 
σενάρια και σε σύγκριση με την περίοδο 
1961-1990 (EMEKA, 2011). Λόγω 
της αύξησης της θερμοκρασίας, η 
προβλεπόμενη αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου των κτιρίων κατοικιών σε σχέση 
με την σημερινή κατάσταση είναι 
83 % για το σενάριο 2046-2065 Α1Β. Η 
μέση αύξηση υπολογίζεται σε 248 
% για το σενάριο 2091-2100 Α2, σε με 148 
% για το σενάριο 2091-2100 
Β2 και τέλος σε 167 % για το σενάριο 
2091-2100 Α1Β. 









Η ΚΑ έχει έντονη χωρική διάσταση: 
• οι άμεσες (μετεωρολογικές και γεωγραφικές) επιπτώσεις της διαφοροποιούνται γεωγραφικά, 

σε διαφορετικές κλίμακες (υπερεθνική, εθνική, περιφερειακή, τοπική) ανάλογα με την 
ειδικότερη επίπτωση 

• έχει διαφορετικές συνέπειες ανά κλάδο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των κλάδων, και 
μέσω της διαφοροποιημένης ανά περιοχές οικονομικής βάσης, ανά περιοχή 

• αμφίδρομη σχέση ΚΑ και χωρικών πολιτικών 
 

Εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 

Ερμηνευτική μεταβλητή Σημαντικότητα επίδρασης βάσει Beta 

Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI, 
HDI2) 

-2,325 (HDI) 
1,956 (HDI2)( 

Οδικές μεταφορές 0,662 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 0,290 

Αστικοποίηση 0,267 

Δείκτης ανθρώπινης φτώχειας -0,214 

Κτηνοτροφικές δραστηριότητες 0,113 



 
Σε παγκόσμια κλίμακα, θα υπάρξουν συνολικά αρνητικές συνέπειες (επιπτώσεις) 
 
Σε χαμηλότερες γεωγραφικές κλίμακες, θα υπάρξουν συχνά μεικτές συνέπειες, και το συνολικό 
αποτέλεσμα μπορεί να έχει διαφορετικά πρόσημα (αρνητικό ή θετικό) 
 
 
 

+ -- 



• Αναγκαίες πολιτικές πρόληψης (σε μεγάλο χρονικό βάθος) 

• Αναγκαίες πολιτικές προσαρμογής (βραχυ-, μεσο-, μακροπρόθεσμες) Βέβαιη η ΚΑ 

• Πολιτικές με ευλυγισία, παρακολούθηση, και ανάδραση Αβεβαιότητα για την 
πορεία της ΚΑ 

• Διαφοροποιημένες χωρικά πολιτικές ανάλογα με την ειδικότερη 
πτυχή της ΚΑ 

• Αντιμετώπιση επιπτώσεων ΚΑΙ Αξιοποίηση ευκαιριών 

 

Χωρική 
διαφοροποίηση της 

ΚΑ 

• Διδάγματα για τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική  
Αλλαγή 

 



Πλήρης 
απουσία 

Περιστασιακή 
παρουσία 

Συχνή παρουσία 

12 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 
σε ισχύ (2003) 

1 

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ 1 

12 Μελέτες νέων Περιφερειακών  
Χωροταξικών Πλαισίων (2017…) 

1 5 5 

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών 2014-2015 

1 

3 Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (2014) 1 

1 (νέο) Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων 
(2016) 

1 

1 Σχέδιο χαρακτηρισμού Εθνικού 
Δρυμού (2016) 

1 

11 ΓΠΣ (δείγμα) 1 

5 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) 

5 



Πλήρης 
απουσία 

Περιστασιακή 
παρουσία 

Συχνή παρουσία 

ΚΥΑ 107017/2006: Εκτίμηση των 
περιβαλλο- 
ντικών επιπτώσεων σχεδίων και 
προγραμμάτων (ΣΠΕ) 

1 

ν. 4014/2011: Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων 

1 

ν. 3937/2011: Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

1 

ν. 4042/2012: Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση 
με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

1 

ν. 4447/2016: «Χωρικός σχεδιασμός - 
Βιώσιμη ανάπτυξη 

1 

Τυπική δομή Μελέτης 1 


