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Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό 
φαινόµενο µε ευεργετικά αποτελέσµατα στο κλίµα της γης 

Εισερχόµενη
Ηλιακή Ακτινοβολία

Εξερχόµενη
Υπέρυθρη Ακτινοβολία

Απορρόφηση και Επανεκποµπή
της Υπέρυθρης Ακτινοβολίας
από τα Θερµοκηπικά Αέρια

Η απειλή προέρχεται από την υπερβολή του φαινοµένου, 
η οποία οφείλεται στις ανθρωπογενείς εκποµπές ρύπων. 



Θερµοκηπικά αέρια και ο βαθµός 
συνεισφοράς τους 

Αέριο Συνεισφορά (%)

∆ιοξείδιο του Άνθρακα 50-60

Χλωροφθοράνθρακες 15-25

Μεθάνιο 12-20

Υποξείδιο του αζώτου 5

Όζον και Άλλα αέρια 11



Πηγές εκ̟οµ̟ής θερµοκη̟ικών αερίων 

ανά τοµέα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση (2001)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
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Εκ̟οµ̟ές θερµοκηπικώ αερίων ανά 

τοµέα στην Ελλάδα (2006)

Η συµµετοχή της ∆ΕΗ στις εκποµπές της χώρας ξεπερνά το 60%





Έχει ξεκινήσει η κλιµατική αλλαγή;Έχει ξεκινήσει η κλιµατική αλλαγή;Έχει ξεκινήσει η κλιµατική αλλαγή;Έχει ξεκινήσει η κλιµατική αλλαγή;



∆ιαισθητική απάντηση



∆είκτες της σύστασης της ατµόσφαιρας

Μεταβολή 1750-2005: +35 % Μεταβολή 1750-2005: +18 %

Μεταβολή 1750-2005: +148 %



+0.6 +0.6 οοC στον 20C στον 20οο ααιώναιώνα

+0.74 +0.74 οοC C στο διάστηµα 1906στο διάστηµα 1906--20052005

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ
Επιταχυνόµενες µεταβολές της θερµοκρασίας, της στάθµης 
της θάλασσας και της χιονοκάλυψης στο Β. Ηµισφαίριο

ΑύξησηΑύξηση::
από το 1963  µε 1.8 χιλιοστά/έτος,από το 1963  µε 1.8 χιλιοστά/έτος,
από το 1993  µε 3.1 χιλιοστά/έτος    από το 1993  µε 3.1 χιλιοστά/έτος    

Μείωση των αρκτικών θαλάσσιων Μείωση των αρκτικών θαλάσσιων 
πάγων µε 2.9% / δεκαετία  πάγων µε 2.9% / δεκαετία  



Η µέση θερµοκρασία αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς
10 θερµότερα έτη:

2005,1998,2003,2002,2009,2006, 
2007,2004,2001,2008

0.74°C/100ετία

1.28°C/100ετία



Η δεκαετία του 2000 δεκαετία του 2000 ήτανήταν η θερµότερη δεκαεη θερµότερη δεκαετία από την εποχή τία από την εποχή 
που ξεκίνησαν οι µετρήσειςπου ξεκίνησαν οι µετρήσεις



Απόκλιση της θερµοκρασίας επιφανείας από 

τη µέση τιµή της περιόδου 1951-1980



Λιώσιµο των πάγων

Επιφανειακό λιώσιµο των
πάγων στην Γροιλανδία



Άνοδος στάθµης της θάλασσας

Αιτία Μέση άνοδος 
1993-2003
(χιλιοστά/έτος)

Θερµική διαστολή 1.6
Λιώσιµο πάγων 1.2

Σύνολο 2.8



∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ

Υετός

Αύξηση 5Αύξηση 5--10% τον 2010% τον 20ο ο αιώνα στο Β. Ηµισφαίριοαιώνα στο Β. Ηµισφαίριο



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Οικονοµικές απώλειες λόγω καιρικών φαινοµένων

Τα τελευταία 40 χρόνια οι οικονοµικές απώλειες

αυξήθηκαν µε µια τάξη µεγέθους



ΕΛΛΑ∆Α-1
Μεταβολή τη̋ θερµοκρασία̋

Η θερµοκρασία δεν εµφανίζει σηµαντική τάση παρά 

µόνο τα τελευταία 10 περίπου χρόνια



ΕΛΛΑ∆Α-2
Συνολικό̋ υετό̋

Μέση µείωση του υετού µε 1.9 χιλιοστά / έτος. Σε πολλούς σταθµούς 
η µείωση του υετού συνδυάζεται µε αύξηση της ραγδαιότητας



Ποσοστό υγρών ηµερών µε ύψος βροχής που 
υπερβαίνει τα 30 mm στην Αθήνα (ΝΟΑ)
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-1
Μεταβολή τη̋ µέσης µέγιστης θερµοκρασία̋

(από Aσµχο (ΜΤ) Α. Άνθη, Περιφερειακό Μετεωρολογικό κέντρο Μακεδονίας)



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2
Μεταβολή τη̋ µέσης ελάχιστης θερµοκρασία̋

(από Aσµχο (ΜΤ) Α. Άνθη, Περιφερειακό Μετεωρολογικό κέντρο Μακεδονίας)



Climate Change is Real 
and Here!

Το ερώτηµα δεν είναι αν η κλιµατική αλλαγή είναι µια πραγµατικότητα 
αλλά αν λαµβάνει χώρα σε τέτοια κλίµακα ή µε τέτοιο ρυθµό ώστε οι 
ζώντες οργανισµοί στην γη θα δυσκολευτούν στην προσαρµογή 



∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Χρειάζεται περισσότερη έρευΧρειάζεται περισσότερη έρευνα                   Λίγοι ειδικοίνα                   Λίγοι ειδικοί
πριν να αρχίσουµε να ενεργούµεπριν να αρχίσουµε να ενεργούµε

Ίσω̋ υπάρχει κάποιο πρόβληµαΊσω̋ υπάρχει κάποιο πρόβληµα
αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε Πολύ λίγοι ειδικοίΠολύ λίγοι ειδικοί
τίποτε γι’τίποτε γι’ αυτόαυτό

Κανένα πρόβληµαΚανένα πρόβληµα Πολύ λίγοι ειδικοίΠολύ λίγοι ειδικοί

πριν να αρχίσουµε να ενεργούµεπριν να αρχίσουµε να ενεργούµε

Πρέπει να ξεκινήσουµεΠρέπει να ξεκινήσουµε Πλειοψηφία Πλειοψηφία 
τι̋ τι̋ ενέργειε̋ άµεσαενέργειε̋ άµεσα των ειδικών           των ειδικών           

Χρειάζονται τεράστιε̋Χρειάζονται τεράστιε̋ Μειοψηφία των Μειοψηφία των 
αλλαγέ̋ γρήγορααλλαγέ̋ γρήγορα ειδικώνειδικών



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΙΜΑ



Παγκόσµια θέρµανση

Η άνοδος θερµοκρασίας των ωκεανών είναι µικρότερη από της Η άνοδος θερµοκρασίας των ωκεανών είναι µικρότερη από της 
ξηράς ενώ η µεγαλύτερη θέρµανση παρατηρείται στα µεγάλα ξηράς ενώ η µεγαλύτερη θέρµανση παρατηρείται στα µεγάλα 

γεωγραφικά πλάτη στο Βόρειο Ηµισφαίριογεωγραφικά πλάτη στο Βόρειο Ηµισφαίριο



Μεταβολή υετού

Μερικές περιοχές θα γίνουν περισσότερο υγρές ενώ σε άλλες ο Μερικές περιοχές θα γίνουν περισσότερο υγρές ενώ σε άλλες ο 
υετός θα µειωθεί. Ο παγκόσµιος υετός θα αυξηθεί.υετός θα µειωθεί. Ο παγκόσµιος υετός θα αυξηθεί.



Αναµενόµενες µεταβολές για την περίοδο 2071-2100 σε σχέση µε 
την περίοδο 1961-1990 για διάφορες περιοχές της Ελλάδας

(Zanis et al., 2007)

ΕΤΟΣ ΚΡΗΤΗ ∆Ω∆ΕΚ ΠΕΛΟΠ ΚΥΚΛ ΙΟΝΙΑ ∆.-Κ. 
ΜΑΚ

Α. ΜΑΚ-
ΘΡΑΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡ. (oC)

+3.5 +3.5 +3.8 +3.4 +3.5 +4.2 +4.2 +3.7

ΥΕΤΟΣ -19% -16% -21% -16% -15% -14 % -17% -16%

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡ. (oC)

+3.1 +3.2 +3.3 +3.2 +3.1 +3.9 +4.0 +3.4

ΥΕΤΟΣ -27% -18% -19% -20% -12% -11% -2% -14%

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡ. (oC)

+4.2 +4.1 +4.8 +4.0 +4.1 +5.2 +5.2 +4.5

ΥΕΤΟΣ -56% -68% -65% -63% -60% -50% -55% -57%



Οι µέγιστες θερµοκρασίες στη Θεσσαλονίκη

Tmax June - August
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Μαχαίρας, 2008



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Την λύση θα την δώσει η τεχνολογίαΤην λύση θα την δώσει η τεχνολογία

(αλλά ποιο είναι το πρόβληµα;)



Συνεχής αύξηση της παγκόσµιας κατανάλωσης 
ενέργειας

Ελλάδα: περίπου +2% ανά έτος



Η εξοικονόµηση ενέργειας, η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών, και η ισχυρή υποστήριξη των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι ίσως ο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι ίσως ο 
καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση της 
απειλής
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