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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ανάθεση για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

(στο εξής καλείται ΠεΣΠΚΑ) του Βορείου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια της εφαρμογής 

του Άρθρου 43 του Ν. 4414/2016. Το ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου, ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΞΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ με νόμιμο εκπρόσωπο την κα Πρόγιου Αθηνά. Η Σύμβαση υπεγράφη στις 

13/02/2018 μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

εκπροσωπούμενη από την κα Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, και της 

εταιρείας ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕ με έδρα Τροίας 18, Αθήνα. 

Για τη σύνταξη του ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου εργάσθηκαν τα ακόλουθα στελέχη και συνεργάτες της 

ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.: 

− Αθηνά Πρόγιου, Φυσικός D.Ε.Α, Δρ. Μηχανολόγος-Μηχανικός, Συντονίστρια Μελέτης 

− Δημήτρης Δημητρακόπουλος, Δρ. Υδρογεωλογίας 

− Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Καραλής, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 

− Γρηγόρης Δοπτίδης, Μηχανολόγος-Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος MSc 

− Ελισάβετ Ευαγγελίδου, Περιβαλλοντολόγος 

− Στέλλα Δημητρακόπουλου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός  
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΣΠΚΑ 

Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος γίνονται πιο αισθητές  τόσο στην Ευρώπη όσο και 

παγκόσμια με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλαγές που αναμένονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, 

αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τομείς όπως τη γεωργία, την αλιεία, την ανθρώπινη υγεία, 

τους υδάτινους πόρους, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα καθώς και τις υποδομές, τις 

μεταφορές και την ενέργεια.  

 Ανεξάρτητα των σεναρίων  υπερθέρμανσης του πλανήτη που επεξεργάζεται η επιστημονική 

κοινότητα και την επιτυχία που αναμένεται ότι θα σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού αυτής 

της αλλαγής μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η μόνη στρατηγική 

επιλογή τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο είναι η λήψη μέτρων προσαρμογής για 

την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του οικονομικού, 

περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους τους.  

 

Κάθε χώρα λοιπόν, οφείλει να συμπεριλάβει στις εθνικές προτεραιότητές της την ανθρωπογενή 

παρέμβαση στην ήδη υπάρχουσα και επερχόμενη κλιματική αλλαγή και να συμβάλει στη 

προσπάθεια που γίνεται διεθνώς για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, 

οφείλει να θωρακιστεί αναλόγως και έγκαιρα απέναντι στις «υπολειμματικές» επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής ώστε να μετριαστούν οι ζημιές που δεν καθίστανται δυνατόν να αποφευχθούν. 

Οι πολιτικές που αποσκοπούν στο μετριασμό των ζημιών από τις «υπολειμματικές» επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής περιγράφονται με τη γενική ονομασία «κλιματική προσαρμογή» («adaptation 

strategy» ή «adaptation policy»). 

 

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί 

εθνική και περιφερειακή υποχρέωση η οποία πηγάζει από τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Κλιματικές 

Αλλαγές (UNFCCC, 1992), τις δεσμεύσεις στην ΕΕ και την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική 

αλλαγή. Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η 

Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 43 

του Ν. 4414/2016, οι περιφέρειες υποχρεούνται να αναπτύξουν Περιφερειακό Σχέδιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).  

 

Κύριος σκοπός της ΕΣΠΚΑ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας από τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας  των 

προαπαιτούμενων ώστε οι (δημόσιες και ιδιωτικές) αποφάσεις για τη διαμόρφωση του 

παραγωγικού και καταναλωτικού ιστού της Ελληνικής κοινωνίας να λαμβάνονται με επαρκή 

πληροφόρηση και μακροπρόθεσμη στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας 

ευκαιρίες που εκπορεύονται από την κλιματική αλλαγή. Η ΕΣΠΚΑ είναι ένα κείμενο στρατηγικού 

προσανατολισμού που έχει σαν βλέψη τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Λόγω του χαρακτήρα 

της όμως, δεν αναλύει εκτενώς τις αναγκαίες τομεακές πολιτικές, δεν γνωματεύει επιμέρους μέτρα 

και δράσεις προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο ούτε επιχειρεί την ιεράρχηση τους. 

 

Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι: 

1. Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) 

αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή 
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2. Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα 

από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης 

3. Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους 

4. Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και 

πολιτικών προσαρμογής 

5. Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Το ΠεΣΠΚΑ αντιθέτως, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα 

απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013/ΕΕ και 

δείχνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ο σκοπός 

της στρατηγικής της Περιφέρειας είναι να περιοριστεί η ευπάθειά της στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγή. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, γίνεται εκτίμηση και κατανόηση των αλλαγών 

που αναμένεται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες και εκτίμηση των κινδύνων που εμπεριέχουν 

για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. To ΠεΣΠΚΑ πρέπει να αναγνωρίσει και να 

ιεραρχήσει τις επιλογές προσαρμογής με βάση τους κινδύνους, να εκτιμήσει τα απαιτούμενα 

μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος τους, τουλάχιστο σε 

επίπεδο στρατηγικής δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος αφενός δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθεί επακριβώς και αφετέρου είναι μια διαδικασία δεκαετιών. Η στρατηγική πρέπει να 

βοηθήσει στη δημιουργία και την ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης του προβλήματος και 

της εξέλιξης και της πιθανής αναθεώρησης του προγράμματος προσαρμογής στο μέλλον.  

 

Η ανάλυση τρωτότητας, η ιεράρχηση και επιλογή μέτρων και δράσεων, ο χρονικός 

προγραμματισμός και η διερεύνηση της χρηματοδότησης / υλοποίησης τους αποτελούν τους 

βασικούς άξονες των ΠεΣΠΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή των δεικτών και άλλων 

εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης και εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής. 
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2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Διοικητικά η περιφέρεια καλύπτει το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του 

Αιγαίου. Τα πέντε μεγάλα νησιά μαζί με άλλα μικρότερα που βρίσκονται σε μικρής ή μεγάλης 

απόστασης δορυφορικές θέσεις, σχηματίζουν ένα χώρο χωρίς ιδιαίτερη γεωγραφική συνοχή. 

Κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί ο νησιώτικος χαρακτήρας και η 

«διπλή περιφερειακότητα», η οποία εκφράζει την ταυτόχρονη ιδιότητα της ακριτικής περιφέρειας 

της χώρας στα ανατολικά της σύνορα και απομακρυσμένη, περιφερειακή περιοχή της ΕΕ στα 

εξωτερικά της σύνορα, με δυσμενή αποτελέσματα ως προς την ένταξή της στα υπάρχοντα δίκτυα 

επικοινωνίας και ανταλλαγών. 

Με το νόμο 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης) συνίσταται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία περιλαμβάνει τους 

Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. Έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Βάσει 

της νέας διοικητικής διάρθρωσης συγκροτείται: 

• η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου που περιλαμβάνει το Δήμο Λέσβου 

• η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου που περιλαμβάνει τους Δήμους Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου 

• η Περιφερειακή Ενότητα Χίου με έδρα τη Χίο που περιλαμβάνει τους Δήμους Χίου, Ψαρών και 

Οινουσσών 

• η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου που περιλαμβάνει το Δήμο Σάμου, και 

• η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας που περιλαμβάνει τους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων 

Η συνολική έκτασής της φθάνει τα 3.836 km2, καλύπτοντας το 2,9% της συνολικής έκτασης της 

χώρας. Το ανάγλυφο του εδάφους, οι χρήσεις γης, καθώς και η πολυπλοκότητα της ακτογραμμής 

διαφέρουν σημαντικά από νησί σε νησί. Η Σάμος είναι το πιο ορεινό, η Ικαρία έχει τις πιο απότομες 

κλίσεις και η Λήμνος είναι το πιο επίπεδο νησί. Η Λέσβος αντίθετα είναι το νησί με την πιο 

"ισόρροπη" μορφολογία. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από σημαντικό ποσοστό ορεινών και 

ημιορεινών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ορεινών εκτάσεων καλύπτει το 33,2% της 

συνολικής της έκτασης και των ημιορεινών το 35,3%. Από το σύνολο των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων αυτής (214) το 33,0% ανήκει σε ορεινές περιοχές, ενώ το 19,0% του πληθυσμού κατοικεί 

στον ορεινό χώρο.  

Τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος και Ικαρία ανήκουν στην κατηγορία μεγάλων νησιών, ειδικά 

αν συγκριθούν με  την κλίμακα των νησιών του Αιγαίου. Τα νησιά: Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, 

Ψαρά, Φούρνοι Θύμαινα είναι μικρά νησιά, ενώ η Λέσβος και η Χίος συγκαταλέγονται στα 

σημαντικά νησιά του ευρωπαϊκού χώρου. Επίσης, στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται πολλά 

μικρότερα ακατοίκητα νησιά και μεγάλος αριθμός βραχονησίδων. Τα πέντε μεγάλα νησιά 

βρίσκονται σε σχετικά απομακρυσμένη θέση μεταξύ τους, ενώ στα περισσότερα απ' αυτά 

εξαρτώνται μικρονήσια, όπως οι Οινούσσες, τα Ψαρά κλπ, καθώς και ένα σύνολο βραχονησίδων. 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  17 
 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαθέτει 1335 km ακτών από τα οποία 79 km είναι αμμώδη και 

μόνο 36 km μπορούν να θεωρηθούν τελικά αξιοποιήσιμα. Συνολικά, επομένως, η Περιφέρεια 

διαθέτει περιορισμένους πόρους αυτής της κατηγορίας, γεγονός που αποτελεί και ανασταλτικό 

παράγοντα ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. Το αποτέλεσμα είναι η Περιφέρεια να χαρακτηρίζεται 

γενικά από αδυναμία αξιοποίησης πολλών ακτών λόγω χρονοαπόστασης από τις διαμορφωμένες 

και εν δυνάμει τουριστικές περιοχές. Βασική αιτία γι αυτή την κατάσταση και βασική ειδοποιός 

διαφορά με άλλες χωρικές ενότητες του Αιγαίου (π.χ. Κυκλάδες), αποτελεί το μεγάλο μέγεθος των 

τριών νησιών. 

Ο οικιστικός πλούτος του Βορείου Αιγαίου είναι μεγάλος. Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα 

ιστορικά κέντρα πόλεων είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Τα μεγάλα οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας διαθέτουν ΓΠΣ, ενώ τα αστικά και ημιαστικά κέντρα 

στην πλειοψηφία τους διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο. Στους περισσότερους από τους οικισμούς 

έχουν καθορισθεί «όρια οικισμών», ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι όπου δεν έχουν καθόλου 

θεσμοθετημένα όρια. 

Όσον αφορά τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας, με βάση τα στοιχεία της 

Απογραφής Πληθυσμού του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

ανέρχεται στους 198.894 κατοίκους και αποτελεί το 1,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Κατά τη δεκαετία 2001-2011 ο πληθυσμός της Περιφέρειας μειώθηκε κατά 3,5%. Ο αστικός 

πληθυσμός του Βορείου Αιγαίου καταλαμβάνει περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας, με κυρίαρχα αστικά κέντρα τις Πρωτεύουσες των νομών.  

Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παράγει περίπου 

το 0,8% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας και κατά συνέπεια η περιφέρεια καταλαμβάνει το 

μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Στο εσωτερικό της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λέσβου κατέχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε σχέση με τις λοιπές ΠΕ, ο νομός Χίου έχει παρουσιάσει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 

την περίοδο 2005-2008 (33%), 7,8 μονάδες πάνω από την αύξηση που παρουσίασε το ΑΕΠ της 

χώρας. Παράλληλα όμως στην ΠΕ Σάμου αποτυπώνονται πιο έντονα τα πρώτα αποτελέσματα της 

οικονομικής κρίσης που άρχισε να εμφανίζεται το 2009, όπου το Κ.Κ. ΑΕΠ μειώθηκε από το 2008 

κατά 6,2%, σχεδόν διπλάσια από την μείωση που υπέστη το ΚΚ ΑΕΠ της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου και πενταπλάσια σχεδόν μείωση σε σχέση με το εθνικό (-1,3%). 

Στον τομέα της απασχόλησης, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (έτος 2011) ανήλθε στις 79,3 χιλιάδες 

άτομα, που αποτελούν το 1,6% του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, πράγμα 

που την κατατάσσει στην τελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.  

Σημαντικότερο ρόλο για την οικονομία της Περιφέρειας έχει ο τριτογενής τομέας, ο οποίος 

αποτελεί τον δυναμικότερο παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας 

τους υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης με κυριότερη ενασχόληση τον τουρισμό.  
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Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας ο οποίος είναι ένας σημαντικός τομέας για την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, σε ονομαστικές τιμές, κυρίως στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος κυριαρχεί 

στο Δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας. 

Τέλος, ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει και αυτός σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία της 

Περιφέρειας. Από τη διάρθρωση του πρωτογενή τομέα ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι διατηρούν 

την κυριαρχία τους οι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής, κυρίως η φυτική, ενώ η αλιεία 

αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία διαχρονικά, οφειλόμενη κυρίως στην ανάπτυξη των 

ιχθυοκαλλιεργειών.  

 

2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1.1 ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από κλιματολογικής άποψης, 

παρουσιάζοντας υψηλή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του έτους, χαμηλή, σχετικά, μέση ετήσια 

βροχόπτωση, ενώ ευνοϊκή μέση ετήσια θερμοκρασία παρατηρείται σε όλα τα νησιά της.  

 

Το σύνολο των νησιών ανήκουν στην κλιματολογική ζώνη του Αιγαίου. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν 

και στο εσωτερικό της περιφέρειας, με την Λήμνο να παρουσιάζει τις λιγότερες βροχοπτώσεις 

αλλά και τη χαμηλότερη μέση θερμοκρασία, ενώ η Σάμος και η Ικαρία που βρίσκονται νοτιότερα 

έχουν περισσότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερη μέση θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα το κλίμα 

της Λέσβου, της Λήμνου και του Αγ. Ευστράτιου χαρακτηρίζεται ως εύκρατο, με λιγότερες 

βροχοπτώσεις στα δύο τελευταία νησιά.  

 

Επιστημονικά, θεωρείται σκόπιμο η μελέτη των δεδομένων των μετεωρολογικών σταθμών να γίνει 

σε χρονοσειρά τουλάχιστον 25 ετών ώστε να παρατηρηθούν οι περιοδικές μεταβολές των 

διαφόρων μεταβλητών. Η χρονική περίοδος συγκέντρωσης των στοιχείων αναφέρεται στα έτη 

1971-2000 για όλους τους σταθμούς (Μυτιλήνη – Λήμνος – Σάμος) για τις παραμέτρους της 

θερμοκρασίας και βροχόπτωσης και 1977-2002 για τα δεδομένα της ηλιοφάνειας για όλους τους 

σταθμούς.  

Στη μελέτη του ΙΓΜΕ (ΙΓΜΕ, 2010) επιλέχθηκε η περίοδος από το έτος 1980 έως και το έτος 2003 

(κοινό διάστημα Μ.Σ.), συνολικού μήκους 24 ετών, που αποτελεί μια ικανοποιητική σε μήκος 

χρονοσειρά. Με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα η μέση ετήσια βροχόπτωση στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κυμαίνεται από 528,0 - 840,8 mm, με την εξαίρεση δύο σταθμών της 

Χίου  (Καρδάμυλα και Ποταμιά), που εμφανίζουν αντιφατικές τιμές.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση της βροχοβαθμίδας στην περιοχή, για κάθε 100 m αύξηση του 

υψομέτρου παρατηρείται αύξηση του ύψους βροχής κατά 94 mm περίπου. 

Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές τιμές για κάθε νησί ξεχωριστά για ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, 

υγρασία και βροχόπτωση.  
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Λέσβος 

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, στη Μυτιλήνη ο μέγιστος αριθμός ημερών βροχής 

παρατηρείται το μήνα Δεκέμβριο, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες τον Ιανουάριο. Οι 

υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώνονται τον Ιούλιο με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 27.2 

βαθμούς Κελσίου, όπως και η μέγιστη ηλιοφάνεια (382,9h). Η μέση υγρασία είναι υψηλότερη κατά 

τον Δεκέμβριο με 72,5% . 

Χαρακτηριστικό της κατανομής των βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική τάση κατά τα τελευταία 

έτη, όπως προκύπτει από το  επόμενο διάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται η διακύμανση των 

βροχοπτώσεων στο σταθμό της Μυτιλήνης από το 1950 έως το 2003. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Διακύμανση των βροχοπτώσεων στο σταθμό της Μυτιλήνης από το 1950 έως το 2003 (ΠΗΓΗ:ΙΓΜΕ, 
2010) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977-2002 (ΠΗΓΗ:  

http://climatlas.hnms.gr/sdi/ ) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερη 

Μέση Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια (h) 

Μέση Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια (h) 

Μικρότερη 

Μέση Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

ΙΑΝ 189.4 115.4 53.4 

ΦΕΒ 181.0 129.3 81.2 

ΜΑΡ 273.4 185.6 140.5 

ΑΠΡ 274.2 226.2 165.5 

ΜΙΑ 356.0 295.0 230.4 

ΙΟΥΝ 398.8 355.7 291.7 

ΙΟΥΛ 412.7 382.9 325.4 

ΑΥΓ 385.1 352.0 322.8 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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ΣΕΠ 331.5 289.2 245.9 

ΟΚΤ 273.2 219.8 164.3 

ΝΟΕ 195.2 144.4  99.2 

ΔΕΚ 133.5 95.7 54.7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/ περίοδος 1977-2002)  

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερ

η Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασί

α Αέρα 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μέση 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 

Μέση 

Μέγιστη 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μέση 

Μηνιαία 

Υγρασία 

ΙΑΝ 12.1 9.4 6.8 6.7 12.1 71.8 

ΦΕΒ 13.2 9.8 6.9 7.0 12.6 70.2 

ΜΑΡ 13.9 11.7 8.1 8.0 14.6 67.5 

ΑΠΡ 19.0 15.9 12.7 11.2 19.0 64.3 

ΜΙΑ 22.1 20.4 18.4 15.2 23.9 62.9 

ΙΟΥΝ 27.4 25,3 23.7 19.3 28.5 58.0 

ΙΟΥΛ 28.9 27.2 25.4 21.6 30.4 56.4 

ΑΥΓ 28.1 26.6 23.8 21.4 30.2 57.8 

ΣΕΠ 26.5 23.3 21.4 18.5 26.7 60.1 

ΟΚΤ 21.5 18.5 16.0 14.8 21.7 66.5 

ΝΟΕ 16.7 13,9 11.0 11.4 17.2 71.1 

ΔΕΚ 13.9 10.9 7.4 8.7 13.8 72.5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ http://climatlas.hnms.gr/sdi/ περίοδος 

1971-2000) 

ΜΗΝΑΣ 

Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση(mm) 

ΕΜΥ 1971-2000 

Συνολικές 

Μέρες 

Βροχόπτωσης 

ΙΑΝ 102 13.0 

ΦΕΒ 87,1 11.3 

ΜΑΡ 80,8 10.7 

ΑΠΡ 48,6 9.5 

ΜΙΑ 20,3 5.9 

ΙΟΥΝ 5,6 2.7 

ΙΟΥΛ 2,6 1.0 

ΑΥΓ 2,2 0.7 

ΣΕΠ 9,4 2.5 

ΟΚΤ 44,8 6.4 

ΝΟΕ 102,4 10.0 

ΔΕΚ 122,4 13.9 

ΣΥΝΟΛΟ 628,7 87,6 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία στη Μυτιλήνη ο μέγιστος αριθμός ημερών βροχής παρατηρείται 

το μήνα Δεκέμβριο, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες τον Ιανουάριο. Οι υψηλότερες 

θερμοκρασίες σημειώνονται τον Ιούλιο με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 27.2 βαθμούς 

Κελσίου, όπως και η μέγιστη ηλιοφάνεια (382,9h). Η μέση υγρασία είναι υψηλότερη κατά τον 

Δεκέμβριο με 72,5%. 

 

Σάμος 

Οι περισσότερες βροχοπτώσεις στη Σάμο σημειώνονται κατά το μήνα Δεκέμβριο, ενώ οι 

χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώνονται τον Φεβρουάριο (10 0C). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες 

παρουσιάζονται τον μήνα Ιούλιο καθώς και η μεγαλύτερη ηλιοφάνεια (394.6 h).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977-2002 (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/  περίοδος 1971-2000) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

ΙΑΝ 239.5 140.1 65.4 

ΦΕΒ 207.4 148.2 104.8 

ΜΑΡ 276.9 201.1 140.7 

ΑΠΡ 292.5 241.4 191.5 

ΜΙΑ 356.0 310.4 250.1 

ΙΟΥΝ 402.2 370.7 327.3 

ΙΟΥΛ 413.5 394.6 360.4 

ΑΥΓ 391.6 373.8 354.1 

ΣΕΠ 350.8 303.8 264.9 

ΟΚΤ 282.7 241.0 180.6 

ΝΟΕ 234.4 170.5 126.8 

ΔΕΚ 165.5 126.4 73.0 

 

 

 

 

 

 

 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/  περίοδος 1971-2000) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερ

η Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασ

ία Αέρα 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασί

α Αέρα 

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασί

α Αέρα 

Μέση 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασί

α 

Μέση 

Μέγιστη 

Μηνιαία 

Θερμοκρασί

α Αέρα 

Μέση 

Μηνιαί

α 

Υγρασία 

ΙΑΝ 13.2 10.3 7.7 6.9 13.4 70.2 

ΦΕΒ 13.2 10.4 7.4 6.5 13.2 68.1 

ΜΑΡ 14.4 12.2 8.4 7.9 15.6 67.5 

ΑΠΡ 18.5 16.0 12.6 10.5 19.5 64.4 

ΜΙΑ 22.4 20.8 18.3 14.3 24.6 59.1 

ΙΟΥΝ 27.7 25.7 24.0 18.6 29.7 50.5 

ΙΟΥΛ 30.8 28.3 26.8 22.2 32.5 43.7 

ΑΥΓ 30.1 27.9 25.1 22.1 32.2 46.0 

ΣΕΠ 27.6 24.3 21.6 18.8 28.6 51.6 

ΟΚΤ 22.0 19.4 17.2 15.0 23.3 62.2 

ΝΟΕ 17.2 14.8 12.0 10.7 17.8 68.6 

ΔΕΚ 14.2 11.8 8.1 8.5 14.9 72.6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ http://climatlas.hnms.gr/sdi/  περίοδος 1971-

2000) 

ΜΗΝΑΣ 
Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση(mm) 

Συνολικές 

Μέρες 

Βροχόπτωσης 

ΙΑΝ 133.1 12.4 

ΦΕΒ 104.7 10.4 

ΜΑΡ 87.9 8.6 

ΑΠΡ 43.2 7.4 

ΜΙΑ 19.5 4.0 

ΙΟΥΝ 1.8 1.1 

ΙΟΥΛ 0.5 0.2 

ΑΥΓ 0.7 0.1 

ΣΕΠ 16.9 1.4 

ΟΚΤ 32.8 4.6 

ΝΟΕ 103.9 9.3 

ΔΕΚ 164.0 13.7 

 

Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία είναι τα μετεωρολογικά στοιχεία που προέρχονται από το σταθμό της 

ΕΜΥ που βρίσκεται στην περιοχή του Πυθαγορείου, στο αεροδρόμιο του νησιού, και λειτουργεί 

συνεχώς από το 1950. Χαρακτηριστικό της κατανομής των βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική 

τάση κατά τα τελευταία έτη, όπως προκύπτει από το  επόμενο διάγραμμα, στο οποίο 

παρουσιάζεται η διακύμανση των βροχοπτώσεων στο σταθμό της Σάμου από το 1950 έως το 1997. 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Διακύμανση των βροχοπτώσεων στο σταθμό της Σάμου από το 1950 έως το 1997 (ΠΗΓΗ: ΙΓΜΕ, 2010) 

 

Λήμνος 

Στη Λήμνο οι περισσότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώνονται κατά το μήνα Δεκέμβριο, 

ενώ τον Ιανουάριο σημειώνονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες 

σημειώνονται το μήνα Ιούλιο, όπως και η περισσότερη ηλιοφάνεια. Η υγρασία είναι υψηλότερη 

κατά το μήνα Δεκέμβρη (78,6%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977-2002 (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/ ) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Ηλιοφάνεια(h) 

ΙΑΝ 163.5 102.9 50.8 

ΦΕΒ 171.6 1 122.9 60.5 

ΜΑΡ 261.7 165.1 92.3 

ΑΠΡ 270.5 218.4 151.5 

ΜΙΑ 328.3 3 284.3 225.6 

ΙΟΥΝ 375.6 336.7 278.2 

ΙΟΥΛ 379.1 358.3 318.0 

ΑΥΓ 354.2 331.6 297.5 

ΣΕΠ 298.8 260.8 186.9 

ΟΚΤ 235.6 194.0 136.0 

ΝΟΕ 156.9 117.9 75.7 

ΔΕΚ 121.1 87.8 50.3 

 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μέση 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 

Μέση 

Μέγιστη 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία 

Αέρα 

Μέση 

Μηνιαία 

Υγρασία 

ΙΑΝ 9.6 7.4 5.2 4.2 10.6 77.2 

ΦΕΒ 11.5 7.7 5.0 4.3 10.7 74.8 

ΜΑΡ 12.1 9.6 6.2 5.9 12.8 75.0 

ΑΠΡ 15.8 13.8 10.7 8.7 17.0 73.8 

ΜΙΑ 20.2 18.5 16.8 12.9 21.9 68.4 

ΙΟΥΝ 25.5 23.5 21.5 17.1 27.1 59.7 

ΙΟΥΛ 27.9 25.7 23.9 20.1 29.3 56.6 

ΑΥΓ 26.8 25.1 22.3 20.3 28.7 61.0 

ΣΕΠ 24.2 21.4 19.4 16.5 25.2 66.7 

ΟΚΤ 19.2 16.7 14.4 12.8 20.3 73.5 

ΝΟΕ 14.9 12.2 8.7 9.0 15.5 77.8 

ΔΕΚ 12.6 9.2 5.0 5.9 12.1 78.6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ) 

ΜΗΝΑΣ 
Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση(mm) 

Συνολικές 

Μέρες 

Βροχόπτωσης 

ΙΑΝ 65.5 10.0 

ΦΕΒ 47.8 8.6 

ΜΑΡ 51.4 8.9 

ΑΠΡ 38.6 8.8 

ΜΙΑ 23.3 6.6 

ΙΟΥΝ 15.1 4.7 

ΙΟΥΛ 8.9 2.1 

ΑΥΓ 6.8 2.3 

ΣΕΠ 24.9 3.3 

ΟΚΤ 43.3 6.7 

ΝΟΕ 76.6 9.8 

ΔΕΚ 84.4 11.6 

 

Χίος 

Στο νησί έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν συνολικά οκτώ βροχομετρικοί σταθμοί, από τους 

οποίους αυτοί που διαθέτουν τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων είναι της ΕΜΥ στη Χίο, ο 

οποίος λειτουργεί από το 1965. Άλλοι σταθμοί, που άρχισαν να λειτουργούν σχετικά πρόσφατα, 

από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και του '90 είναι αυτοί που εγκαταστάθηκαν σε περιοχές των 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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Αγ. Σαράντα, της Νέας Μονής, των Καρυών, των Καρδαμύλων, του Πυργίου, των Βαβύλων και των 

Πηγών Γιόσωνα.  

 

Βασικό χαρακτηριστικό των διαθέσιμων στοιχείων είναι η απουσία δεδομένων επιφανειακής 

απορροής. Βασικό χαρακτηριστικό της κατανομής των βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική τάση 

κατά τα τελευταία έτη, όπως προκύπτει από το  επόμενο διάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται η 

διακύμανση των βροχοπτώσεων στο σταθμό της Χίου από το 1965 έως το 2008. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Διακύμανση των βροχοπτώσεων στο σταθμό της Χίου από το 1965 έως το 2008  (ΠΗΓΗ:ΙΓΜΕ, 2010) 

 

Επίσης παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την θερμοκρασία, την σχετική και ειδική υγρασία την 

ταχύτητα ανέμου και την ακτινοβολία του νησιού, τα οποία προκύπτουν από Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας από την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 και προέρχονται από μακροχρόνιες 

καταγραφές της τελευταίας πεντηκονταετίας από την  ΕΜΥ. Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός από τον 

οποίο καταγράφηκαν τα δεδομένα έχει Γεωγραφικό πλάτος 38028’, γεωγραφικό μήκος 26008’ και 

ύψος 5 μέτρα. Στην Χίο η υψηλότερη θερμοκρασία παρουσιάζεται τον μήνα Ιούλιο ενώ η ελάχιστη 

κατά τον Ιανουάριο. Τέλος, μέγιστη τιμή ακτινοβολίας καταγράφεται τον Ιούλιο και η μέγιστη 

ταχύτητα ανέμου τον μήνα Φεβρουάριο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΠΗΓΗ: 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτ. 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρ. 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρ. 

Μικρότ. 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρ. 

Μέση 

Απολύτως 

Ελάχιστη 

Θερμοκρ. 

Μέση 

απολύτως 

μέγιστη 

Θερμοκρ. 

Μέση 
Μηνιαία 
Σχετική 
Υγρασία 

(%) 

Μέση 
Μην. 

Ειδική 
Υγρασία 

(%) 

ΙΑΝ 12.3 9.6 6.1 -0.7 17.9 73.1 5.4 

ΦΕΒ 12.7 9.7 6.3 -0.6 18.1 72.6 5.4 

ΜΑΡ 14.8 11.6 7.3 0.4 19.7 71.7 6.0 

ΑΠΡ 18.4 15.1 9.7 4.1 23.8 69.7 7.4 

ΜΙΑ 22.9 19.6 13.5 7.3 29.0 67.9 9.5 

ΙΟΥΝ 27.7 24.1 17.5 12.0 33.5 62.0 11.5 

ΙΟΥΛ 29.9 26.4 20.9 15.4 34.6 57.7 12.3 

ΑΥΓ 29.4 25.9 20.7 15.1 33.8 59.4 12.2 

ΣΕΠ 26.3 22.7 17.4 10.9 31.0 63.7 10.8 

ΟΚΤ 21.7 18.1 13.7 7.2 27.2 71.1 9.1 

ΝΟΕ 16.4 13.6 9.9 3.1 21.7 74.7 7.2 

ΔΕΚ 13.5 11.1 7.5 0.5 18.9 73.9 6.0 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ) 

ΜΗΝΑΣ 

Μέση 

ταχύτητα 

ανέμου(m/s) 

ΙΑΝ 5.2 

ΦΕΒ 5.9 

ΜΑΡ 4.8 

ΑΠΡ 3.4 

ΜΙΑ 3.1 

ΙΟΥΝ 3.5 

ΙΟΥΛ 5.2 

ΑΥΓ 5.2 

ΣΕΠ 4.4 

ΟΚΤ 4.3 

ΝΟΕ 4.5 

ΔΕΚ 4.8 

 

 

 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ[kWh/(m2.mo)] (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ) 

ΜΗΝΑΣ 
Μέση Ηλιακή 

Ακτινοβολία 

ΙΑΝ 55.0 

ΦΕΒ 72.0 

ΜΑΡ 119.0 

ΑΠΡ 161.0 

ΜΙΑ 210.0 

ΙΟΥΝ 220.0 

ΙΟΥΛ 225.0 

ΑΥΓ 203.0 

ΣΕΠ 159.0 

ΟΚΤ 116.0 

ΝΟΕ 71.0 

ΔΕΚ 53.0 

 

Ικαρία 

Στην Ικαρία υπάρχει ένας βροχομετρικός σταθμός  στο αεροδρόμιο.Το υψόμετρο του σταθμού είναι 

20,0 m και η μέση βροχόπτωση 742,1 mm. Το 2017 η βροχόπτωση ήταν 1083,4 mm.  

Συνήθως για τις ανάγκες των μελετών λαμβάνεται υπόψη ο σταθμός Σάμου. 

 

Όπως προκύπτει από τους Πίνακες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, στην Ικαρία το 2017 η 

υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε τον μήνα Ιούλιο ο οποίος είχε και υψηλότερη μέση 

καταγραφόμενη θερμοκρασία. Αντιθέτως. Την  μικρότερη θερμοκρασία είχε ο μήνας Ιανουάριος. 

Σχετικά με τη μηνιαία βροχόπτωση, η μεγαλύτερη παρουσιάστηκε τον μήνα Ιανουάριο ενώ οι μήνες 

Ιούλιος και Αύγουστος παρουσίασαν μηδενικές τιμές. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (ΠΗΓΗ: 

http://penteli.meteo.gr/stations/ikaria/NOAAPRYR.TXT) 

ΜΗΝΑΣ 

Μεγαλύτερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία  

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία  

Μικρότερη 

Μέση 

Μηνιαία 

Θερμοκρασία  

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 

Μέγιστη 

Θερμοκρασία  

ΙΑΝ 7.8 5.4 3.1 -2.1 12.7 

ΦΕΒ 11.2 8.4 6.1 -0.1 16.4 

ΜΑΡ 14.2 10.4 7.3 3.1 22.4 

ΑΠΡ 17.4 12.9 8.7 4.8 26.8 

ΜΙΑ 22.3 17.6 13.0 10.6 33.1 

ΙΟΥΝ 26.8 21.7 16.9 13.8 36.9 

ΙΟΥΛ 28.9 23.9 19.4 15.9 37.4 

ΑΥΓ 27.5 23.1 19.1 15.1 31.8 

ΣΕΠ 25.5 20.7 15.9 12.9 33.6 
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ΟΚΤ 18.3 14.6 11.3 8.2 22.2 

ΝΟΕ 14.5 11.3 8.0 3.2 19.4 

ΔΕΚ 12.0 10.0 7.7 1.6 16.6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΗΓΗ:  

http://penteli.meteo.gr/stations/ikaria/NOAAPRYR.TXT) 

ΜΗΝΑΣ 

Συνολική 

τιμή 

βροχόπτωσης 

Συνολική 

βροχόπτωση 

ανά ημέρα 

ΙΑΝ 387.2 158.8 

ΦΕΒ 27.0 15.0 

ΜΑΡ 247.8 89.8 

ΑΠΡ 17.2 9.6 

ΜΙΑ 56.8 39.6 

ΙΟΥΝ 6.2 3.0 

ΙΟΥΛ - - 

ΑΥΓ - - 

ΣΕΠ 3.0 2.8 

ΟΚΤ 115.0 95.0 

ΝΟΕ 87.2 22.0 

ΔΕΚ 136.0 51.2 

 

 

2.1.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που προέρχονται από report της ΕΜΥ σχετικά με 

την μέγιστη, μέση και ελάχιστη θερμοκρασία για το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-2000 στα 

νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επιπροσθέτως, δίνεται και η απόκλιση  (%) του υετού για το έτος 2017 

σε σχέση με τις τιμές 1971-2000. 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 1971-2000 ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κατά τον Ιανουάριο του 2017 στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου η απόκλιση στο μεγαλύτερο μέρος 

της Περιφέρειας είναι στον -1°C ενώ στο βορειοανατολικό τμήμα της Λέσβου φθάνει τον -1,5 °C. 

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις της ελάχιστης θερμοκρασίας (°C) τον Φεβρουάριο του 2017 

παρουσιάζονται στην Χίο και τα Ψαρά όπου η απόκλιση φθάνει τους 2,2 βαθμούς Κελσίου. 

Ανατολικά της Περιφέρειας (κυρίως ανατολικό τμήμα Λέσβου) η απόκλιση τον μήνα Απρίλιο είναι 

μόλις -0,2 °C, ενώ προς τα δυτικά η απόκλιση παίρνει θετικές τιμές και φθάνει τους 0,4 °C. 
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Στην Σάμο και την Χίο, τον μήνα Μάιο, η απόκλιση της ελάχιστης θερμοκρασίας εμφανίζει την 

μεγαλύτερη τιμή της (+1,8°C) ενώ στην Λέσβο και την Λήμνο η απόκλιση εμφανίζει την μικρότερη 

τιμή της (+0,8°C). 

Τον Ιούνιο του 2017 στο σύνολο της Περιφέρειες εμφανίζονται αυξημένες οι τιμές της ελάχιστης 

θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην Λήμνο και την Λέσβο η ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζει 

απόκλιση της τάξης του 1 °C από την περίοδο 1971-2000 ενώ η μεγαλύτερη απόκλιση 

καταγράφεται στην Σάμο με 1,6 °C. 

Η απόκλιση κατά τον Ιούλιο κυμαίνεται από 1,2 °C (στην Λήμνο και την Λέσβο) έως τους 2,4 °C στην 

Σάμο όπου παρουσιάζει μέγιστη τιμή. 

Για το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τον Σεπτέμβριο, η απόκλιση είναι 0,4°C. Η 
μεγαλύτερη τιμή καταγράφεται στην Σάμο (0,8 °C). 
 
Οι αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας, παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις τον μήνα 

Οκτώβριο για την ΠΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, στην Λήμνο καταγράφεται αρνητική απόκλιση (-1,2 °C) 

ενώ νοτιότερα η απόκλιση παίρνει θετικές τιμές. Ειδικότερα, στην Χίο και στην Ικαρία 

καταγράφεται απόκλιση +0,8 °C ενώ η  μέγιστη τιμή καταγράφεται στην Σάμο (+1,4 °C). 

Για τον μήνα Νοέμβριο, μικρή θετική τιμή καταγράφεται για το νησί της Λέσβου (+0,1 °C) ενώ τα 

υπόλοιπά νησιά καταγράφουν μικρή αρνητική απόκλιση (-0,3 °C). 

Οι μέγιστες τιμές της απόκλισης κατά τον Δεκέμβριο καταγράφονται στην Λέσβο και Χίο  (2,8 °C) 

ενώ στα υπόλοιπα νησιά η απόκλιση κυμαίνεται μεταξύ 2 °C και 2,2 °C. 

Παρακάτω δίνονται με μορφή Πίνακα οι αποκλίσεις ελάχιστης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε 

σχέση με τις τιμές 1971-2000 ανά νησί και ανά μήνα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ 0C ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 1971-2000 ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  
Αποκλίσεις ελάχιστης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-2000 

Μήνας Λήμνος Λέσβος Σάμος Ικαρία Χίος 

Ιανουάριος -1  -1 έως -1,5  -1  -1  -1  

Φεβρουάριος 1,8 1,6- 1,8 1- 1,4 1,6 2,2  

Μάρτιος* - - - - - 

Απρίλιος 0,2 - 0,4 0- -0,2 0,2-0,4 0,2 0,2 

Μάϊος 0,8 0,8 1,8 1,6 1,6- 1,8 

Ιούνιος 1 1 1,6 1,4 1,4 

Ιούλιος 1,2 1-1,2 2,2-2,4 1,8-2 2 

Αύγουστος* - - - - - 
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Σεπτέμβριος 0,4 0,4 0,8 0,4 0-0,4 

Οκτώβριος -1,2 0--0,6 1,4 0,8 0,8 

Νοέμβριος - 0,1 0-0,1 -0,3 -0,3 -0,1 

Δεκέμβριος 2 2,6-2,8 2-2,2 2,2 2,8 

 

*Δεν υπάρχουν δεδομένα στον παρακάτω Πίνακα για τους μήνες Μάρτιος και Αύγουστος λόγω 

έλλειψης δεδομένων από την ΕΜΥ 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (°C) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1971-2000 ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας τον Ιανουάριο σε σχέση με τις τιμές της περιόδου 

αναφοράς στα βορειότερα νησιά (Λήμνος και μέρος της Λέσβου) είναι -3 βαθμούς. Καθώς 

προχωράμε νοτιότερα, η απόκλιση παίρνει θετική τιμή και φθάνει τους 2,5 °C. 

Τον Φεβρουάριο, στο Βόρειο Αιγαίο η απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας είναι περίπου 1,2 

βαθμούς Κελσίου για το σύνολο των νησιών. 

Η απόκλιση τον Μάρτιο, στο βορειότερο τμήμα της Περιφέρειας (Λήμνο) φθάνει τους 3 βαθμούς 

ενώ μειώνεται προς τα νότια για να φθάσει στην τιμή του 1 °C (Σάμος, Ικαρία, Θύμαινα, Φούρνοι). 

Η μεγαλύτερη απόκλιση τον Απρίλιο εμφανίζεται στην Λήμνο (1,2 °C) ενώ στα υπόλοιπα νησιά η 

απόκλιση κυμαίνεται από 0,6 έως 1,2 βαθμούς. Στην Ικαρία εμφανίζεται η μικρότερη απόκλιση, η 

τιμή της οποίας φθάνει τους 0,2 °C. 

Μεγαλύτερη απόκλιση (0,8 °C) έχει η Λέσβος και η Λήμνος τον Μάιο, ενώ τα υπόλοιπα νησιά δεν 

καταγράφουν σημαντικές αποκλίσεις. 

Η υψηλότερη απόκλιση τον Ιούνιο παρουσιάζεται στην Λήμνο με 1,6 °C ενώ στα υπόλοιπα νησιά 

της Περιφέρειας η απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας είναι 1 °C. 

Η απόκλιση που εμφανίζει η μέγιστη θερμοκρασία τον Ιούλιο του 2017 σε σχέση με την περίοδο 

αναφοράς είναι μεταξύ των 1,1 °C έως 1,5 °C. 

Για τον μήνα Αύγουστο, μικρότερη απόκλιση παρουσιάζεται στην Ικαρία (0,4 °C) και η μεγαλύτερη 

παρουσιάζεται στην Λήμνο  και στην Χίο (1,8 °C). 

Η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο (2 °C) στην ανατολική Λέσβο ενώ η μικρότερη 

τιμή της παρουσιάζεται στην Σάμο και ανατολική Ικαρία (0,5 °C). 

Για τον Οκτώβριο, σχεδόν μηδενικές ήταν οι αποκλίσεις για το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας 

με εξαίρεση την Λέσβο που καταγράφεται απόκλιση 0,8 °C. 
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Τον Νοέμβριο η μεγαλύτερη τιμή της απόκλισης καταγράφεται στην Λήμνο (1,4 °C) ενώ η μικρότερη 

παρουσιάζεται στην Σάμο με τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 0,4-0,2 °C. 

Τέλος, τον Δεκέμβριο η μεγαλύτερη τιμή απόκλισης καταγράφεται στην Λήμνο (2 °C) και μειώνεται 

όσο προχωράμε νοτιότερα με την μικρότερη τιμή να καταγράφεται στην Σάμο (1°C). 

Παρακάτω δίνονται με μορφή Πίνακα οι αποκλίσεις μέγιστης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε 

σχέση με τις τιμές 1971-2000 ανά νησί και ανά μήνα (ΠΗΓΗ: ΕΜΥ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ 0C ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 1971-2000 ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Αποκλίσεις μέγιστης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-2000 

Μήνας Λήμνος Λέσβος Σάμος Ικαρία Χίος 

Ιανουάριος -3 -2,5 έως-3 -2 -2 -2,5 

Φεβρουάριος 1,2-1,4 1 1 1 1 

Μάρτιος 3 1,5-2 1 1 1-1,5 

Απρίλιος 1,2 1 0,4 0,2 0,8 

Μάϊος 0,8 0,8 0,2 0 0,4 

Ιούνιος 1,6 1,2 1 1 1 

Ιούλιος 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3-1,5 

Αύγουστος 1,6 1,2 0,8 0,4 1,8-1,2 

Σεπτέμβριος 1,5 1,5-2 0,5 1 1 

Οκτώβριος 0,4 0,6-0,8 0 -0,2 0 

Νοέμβριος 1,4 1,2 0,2-0,4 0,6 0,8 

Δεκέμβριος 2 1,6 1 1,2 1,2 

 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (°C) ΤΟ 2017 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 1971-2000 ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τον Απρίλιο του 2017 για το σύνολο των νησιών του Βορείου Αιγαίου η απόκλιση της μέσης 

θερμοκρασίας σε σχέση με τις κλιματικές τιμές 1971-2000 κυμαίνεται από 0,4 έως 0,8 °C. 

Στο σύνολο της Περιφέρειας για τον Μάιο καταγράφεται απόκλιση της τάξης του 1 °C. Η 

μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται κυρίως στα Νοτιοανατολικά της Λέσβου. 
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Κατά τον μήνα Ιούνιο εμφανίζεται αύξηση 1,2 °C στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τον Ιούλιο οι αποκλίσεις κυμάνθηκαν μεταξύ των 1,1 έως 

1,3 °C. 

Τον Αύγουστο, απόκλιση 1,6 °C καταγράφεται στην Λήμνο, Χίο και Λέσβο ενώ στην Σάμο η 

απόκλιση που καταγράφεται είναι από 0,8 έως 1 °C. 

Οι αποκλίσεις που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο κυμαίνονται μεταξύ 1,4  °C  (στην ανατολική 

Λέσβο) έως 0,8 °C (στην Σάμο). 

Το Νοέμβριο, μεγαλύτερη θετική απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας εμφανίζεται στην Λήμνο και 

την Λέσβο (+0,2 °C) ενώ Χίος και Ικαρία εμφανίζουν απόκλιση -0,4 °C. Τέλος, η μεγαλύτερη 

αρνητική απόκλιση εμφανίζεται στην Σάμο -0,6 °C. 

Παρακάτω δίνονται οι τιμές της μέσης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-

2000  

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ 0C ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 1971-2000 ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  
Αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας σε °C το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-

2000 

Μήνας Λήμνος Λέσβος Σάμος Ικαρία Χίος 

Ιανουάριος* - - - - - 

Φεβρουάριος* - - - - - 

Μάρτιος* - - - - - 

Απρίλιος 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 

Μάϊος 1 1--1,2 0,2--0,4 0,8--1 1 

Ιούνιος 1,2 1--1,2 1,2 1,2 1,2 

Ιούλιος 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 

Αύγουστος 1,6 1,4--1,6 1,2 1,2 1,6 

Σεπτέμβριος 1,2 1,2--1,4 0,8--1 1 1 

Οκτώβριος* - - - - - 

Νοέμβριος 0,2 0,2 -0,6 -0,4 -0,4 

Δεκέμβριος* - - - - - 
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*Δεν υπάρχουν δεδομένα στον παραπάτω Πίνακα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριος, 

Μάρτιος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος λόγω έλλειψης δεδομένων από την ΕΜΥ. 

 

ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΥΕΤΟΥ (%) ΤΟ  2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1971-2000. 

Οι αποκλίσεις υετού τον Ιανουάριο, έχουν μικρές διαφορές από νησί σε νησί. Ειδικότερα, η 

μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στην Λέσβο και κυμαίνεται μεταξύ 200% με 240%. Ενώ για την 

Σάμο, Ικαρία, Χίο και το Βορειοδυτικό τμήμα της Λήμνου η απόκλιση φτάνει το 160%. Το 

νοτιοανατολικό τμήμα της Λήμνου παρουσιάζεται απόκλιση 180%. 

Ο Φεβρουάριος τoυ 2017 ήταν σχετικά ξηρός. Η μικρότερη απόκλιση υετού παρουσιάζεται στο νησί 

της Χίου και της Ικαρίας που κυμαίνεται από 30% έως 40%. Στο νησί της Λήμνου εμφανίζεται η 

μεγαλύτερη απόκλιση η οποία φτάνει το 100% ενώ τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας 

καταγράφεται απόκλιση περί τα 50- 60%. 

Τον Μάρτιο του 2017 η χαμηλότερη απόκλιση (40%) καταγράφεται στην Λήμνο ενώ η υψηλότερη 

στην Σάμο(140%). Στα υπόλοιπα νησιά η απόκλιση φτάνει το 100%. 

Στις 8 Μαρτίου στο Μετεωρολογικό Σταθμό της Μυτιλήνης (WMO-ID: 16667), καταγράφηκαν τα 

υψηλότερα ημερήσια ποσά υετού (σε σχέση με τον ελλαδικό χώρο) συνολικά  84.2 mm.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας η απόκλιση τον Απρίλιο κυμάνθηκαν μεταξύ του 20% με 

40%. Ενώ οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στην Λήμνο (40% με 60%). 

Τον Μάη, στο νησί της Λήμνου εμφανίζεται η μικρότερη απόκλιση (0-20%). Στην Ικαρία Λέσβο και 

Σάμο η απόκλιση είναι 100%-120% ενώ στην Χίο εμφανίζεται η μεγαλύτερη απόκλιση που φθάνει 

180%. 

Τον Ιούνιο, σε γενικές γραμμές, στα ανατολικότερα νησιά του Αιγαίου ο συνολικός μηνιαίος υετός 

ήταν κάτω από την κανονική τιμή. Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα νησιά του ΒΑ πλην της Λήμνου 

(που δεν υπάρχει απόκλιση) η απόκλιση είναι της τάξης του 100%. 

Τον Ιούλιο στο υπό μελέτη report της ΕΜΥ δεν καταγράφονται οι αποκλίσεις του υετού αλλά η τιμή 

του συνολικού μηνιαίου υετού. Η Λήμνος έχει την μεγαλύτερη τιμή συνολικού μηνιαίου υετού (60 

mm) ενώ η Ικαρία, Σάμος και Χίος παρουσιάζουν μηδενική ποσότητα. 

Ο Σεπτέμβριος του 2017 ήταν στην γενικά ξηρός. Πιο συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις του ύψους υετού 

(%) τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τις κλιματολογικές τιμές της περιόδου 1971-2000 δεν 

παρουσιάζεται απόκλιση στο ύψος του υετού για κανένα νησί της Περιφέρειας πλην της Λήμνου 

που παρουσιάζει μικρή απόκλιση της τάξης του 20%. 

Τον Οκτώβριο  του  2017 η ποσότητα του υετού ήταν αυξημένη σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, ειδικότερα 

στην Λήμνο παρουσιάζεται η μεγαλύτερη απόκλιση (200%), ενώ η μικρότερη εμφανίζεται στην 

Ικαρία και την Χίο 60%). 

Τον Νοέμβριο, οι τιμές της απόκλισης υετού παρουσιάζουν την μικρότερη τιμή τους στην Λήμνο 

(80%) ενώ στην Σάμο και τη Χίο η τιμή της απόκλισης φθάνει το 100%. 
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Τον μήνα Δεκέμβριο, η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στην Λήμνο (περίπου 150%) ενώ τη 

μικρότερη απόκλιση την παρουσιάζει η Σάμος και Ικαρία (περίπου 70%). 

Παρακάτω δίνονται οι τιμές απόκλισης του υετού (%) το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-200. 

Οι αποκλίσεις παρουσιάζονται όλες θετικές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ (%) ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 1971-2000 ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Αποκλίσεις του υετού (%) το έτος 2017 σε σχέση με τις τιμές 1971-2000 

Μήνας Λήμνος Λέσβος Σάμος Ικαρία Χίος 

Ιανουάριος 160%-180% 200%-240% 160% 160% 160% 

Φεβρουάριος 100% 50%-70% 30%-40% 40% 50%-60% 

Μάρτιος 40% 100%-120% 140% 120% 80%-100% 

Απρίλιος 40%-60% 40% 40% 40% 20%-40% 

Μάϊος 0-20% 140%-160% 120% 120% 180% 

Ιούνιος 0% 100% 100% 200% 100% 

Ιούλιος* - - - - - 

Αύγουστος* - - - - - 

Σεπτέμβριος 20%-40% 0% 0% 0% 0% 

Οκτώβριος 200% 80%-120% 80%-100% 60% 60% 

Νοέμβριος 80% 60%-80% 100% 80% 100% 

Δεκέμβριος 150% 120%-140% 70% 70% 90% 

 

*Στον παραπάνω Πίνακα δεν υπάρχουν τιμές για τους μήνες Ιούλιος και Αύγουστος λόγω έλλειψης 

δεδομένων από την ΕΜΥ. 

 

2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.1 ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια 

νησιωτική Περιφέρεια με δέκα  (10) κατοικημένα νησιά σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Λέσβου, 

Λήμνου Χίου, Σάμου και Ικαρίας) και καλύπτει διοικητικά το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του 

Αιγαίου Πελάγους. Η συνολική έκτασή της ανέρχεται σε 3.836 km2. Τα πέντε από τα νησιά της είναι 

μεγάλα σε έκταση (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία) για την κλίμακα των νησιών του Αιγαίου 

και κατατάσσονται στα 10 μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδος, ενώ τα πέντε είναι μικρότερα (Άγιος 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  35 
 

Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι Θύμαινα). Επίσης, στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται 

πολλά μικρότερα ακατοίκητα νησιά και μεγάλος αριθμός βραχονησίδων. 

Γεωγραφικά, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάσσεται στην ευρύτερη γεωγραφική ενότητα του 

Αρχιπελάγους του Αιγαίου, μια γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα 

χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου είναι το σημαντικότερο τμήμα των 

ελληνικών θαλασσών και αποτελεί το 64% της επικράτειας. Χαρακτηρίζεται από έντονα πολύπλοκη 

ακτογραμμή την ύπαρξη περισσότερων από 2.000 νησιών και πολλών κόλπων. Όσον αφορά το 

Βόρειο Αιγαίο, το έντονο υποθαλάσσιο ανάγλυφο περιλαμβάνει ηπειρωτική κρηπίδα στη Λήμνο 

αλλά και βαθιές λεκάνες όπως την τάφρο του Β. Αιγαίου (max βάθος 1.600μ.) και την λεκάνη της 

Χίου (max βάθος 1.160μ.). Η πλειονότητα των νησιών βρίσκεται κατά μήκος των ακτών της Μ. 

Ασίας.  

Ο θαλάσσιος χώρος καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση της Περιφέρειας και συγκροτεί το κεντρικό 

φυσικό στοιχείο που χωρίζει το σύμπλεγμα των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα και την Εύβοια.  

 

Λέσβος  

Η Λέσβος ανήκει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας 

μετά την Κρήτη και τη Εύβοια, έχει έκταση 1637km2 περίπου και μήκος ακτογραμμής 381km. Τα 

υψηλότερα βουνά της είναι ο Λεπέτυμνος Στο ΒΑ τμήμα της νήσου με υψόμετρο 968m και ο 

Όλυμπος στο νότιο με υψόμετρο 967m. Άλλα βουνά είναι της Χορεύτρας-Σκοτεινού στα ΒΔ, ο 

Ρούφας στα δυτικά, και ο Ταύρος στα νότια του Λεπέτυμνου, ο Ροδίτης στα νότια του Ολύμπου, η 

Αμαλή στα νότια της Μυτιλήνης. Οι κυριότεροι κόλποι είναι της Καλλονής και της Γέρας και 

διασχίζεται από τα ρέματα Σεδούντας, Καλαμιάρης, Ευεργέτουλας, Καβουροπόταμος, Βουβάρης 

κ.ά. Το ανάγλυφο της Λέσβου είναι σχετικά χαμηλό με εξαίρεση τις περιοχές της Αγιάσου, της 

Μήθυμνας, του Μανταμάδου και του Μεσότοπου – Ανεμώτιας, στις οποίες παρατηρούνται 

μορφολογικές εξάρσεις, ως αποτέλεσμα ρηγματογόνου τεκτονικής.  

Οι σπουδαιότερες πεδινές εκτάσεις είναι της Καλλονής, του Ευεργέτουλα (Ιππείου) και της Γέρας 

που είναι οι κυριότερες πεδιάδες των κόλπων της Καλλονής και της Γέρας. Υπάρχουν και άλλες 

μικρότερες πεδινές εκτάσεις σε κοιλάδες ποταμοχειμάρρων όπως της Ερεσού, του Μολύβου, του 

Πολιχνίτου, της Πέτρας.  

Τα κυριότερα ποτάμια της Λέσβου είναι κυρίως περιοδικής ροής που διαρρέουν τις πεδινές 

εκτάσεις, όπως ο Ευεργέτουλας, ο Τσικνιάς, ο Βούλγαρης, ο Αλμυροπόταμος, ο Μυλοπόταμος, ο 

Βούρκος, ο Σεδούντας, η Ποταμιά, οι Εννιά Καμάρες, ο Μάκαρας, ο Τάψας και ο Τσιχλιώτας 

(Μελάδια).  

 

Λήμνος  

Η Λήμνος ανήκει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχει έκταση 477km2 περίπου, μήκος ακτογραμμής 

264km, μέγιστο μήκος 22km και μέγιστο πλάτος 29km. Είναι κατ’ εξοχήν πεδινή, ιδιαίτερα στο 

κεντρικό και ανατολικό της τμήμα, όπου συγκεντρώνονται και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της..Η 
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Λήμνος είναι το όγδοο σε μέγεθος ελληνικό νησί. Το ανάγλυφο της είναι χαμηλό και αποτελείται 

κυρίως από μικρούς ηφαιστειακούς λόφους, από τους οποίους ο ψηλότερος, στο ΒΔ άκρο, έχει 

ύψος 470m (Σκοπιά), μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται πεδιάδες και μικρές κοιλάδες. 

Διακρίνονται δύο μεγάλοι κόλποι, του Μούδρου ο οποίος είναι πιο κλειστός στα νότια παράλια και 

του Πουρνιά στα βόρεια. Στη Λήμνο υπάρχουν δύο αβαθής λίμνες, η Αλυκή και η Χορταρόλιμνη, η 

οποία κατά τους θερινούς μήνες αποξηραίνεται. Τα νερά τους είναι αλμυρά γιατί παλαιότερα ήταν 

λιμνοθάλασσες.  

Λόγω της γεωλογικής σύστασης των πετρωμάτων και του χαμηλού ανάγλυφου δεν παρατηρούνται 

απότομες κλίσεις στην επιφάνεια του νησιού. Τα κυριότερα ποτάμια της Λήμνου είναι κυρίως 

περιοδικής ροής που διαρρέουν τις πεδινές εκτάσεις, όπως ο Ραγκαβάς, ο Αύλωνας και ο Χανδιάς. 

 

 Αγ. Ευστράτιος  

Το νησί του Αγίου Ευστρατίου ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του βορείου Αιγαίου και η έκτασή 

του ανέρχεται περίπου σε 42km2, με μήκος ακτογραμμής 36km, ενώ ο επιμήκης άξονάς του φτάνει 

τα 10km και το μέγιστο πλάτος τα 7km. Ο Άγιος Ευστράτιος είναι ένα γεωγραφικά απομονωμένο 

νησί στο κεντρικό Αιγαίο. Από τη νήσο Λήμνο απέχει 17 ναυτικά μίλια. Το έδαφός του είναι 

ημιορεινό και ηφαιστειώδες, έχει έντονο ανάγλυφο με απόκρημνες ακτές διασχίζεται δε από πολλά 

λοφώδη συγκροτήματα ύψους πάνω από 200m και πολλά υδατορέματα που παρεμβάλλονται 

μεταξύ των λόφων. Οι υψηλότερες κορυφές είναι τα “Ισώματα” (292m), η Λεμονή Ράχη (298m), ο 

Χότζας (298m) και η κορυφή “Σημάδι” (288m).  

Γύρω από το νησί υπάρχουν μικρονήσια και βραχονησίδες από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι 

το Δασκαλιό ανατολικά, η Βέλια (Ρούμπος-Αγ. Ελένη) και οι Δώδεκα Απόστολοι.  

Οι απόκρημνες ακτές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της ανατολικής ακτογραμμής και μόνο 

προς το βόρειο τμήμα της απλώνεται επικλινής πεδινή ζώνη, στην περιοχή Αλωνίτσι. Ανάμεσα 

στους λόφους, στην δυτική πλευρά, σχηματίζονται μικρές κοιλάδες που καταλήγουν σε αμμώδεις 

ακτές ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζονται σχετικά απότομες.  

 

Χίος  

Η νήσος Χίος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών 

του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η έκτασή του ανέρχεται περίπου σε 844km2, με μήκος 

ακτογραμμής 227km, ενώ ο επιμήκης άξονάς του φτάνει τα 50km και το μέγιστο πλάτος τα 29km. Η 

Χίος είναι ημιορεινή με το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς της να εκτείνεται μέχρι υψόμετρο 

400m, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις φθάνουν το 18% της συνολικής έκτασης του νησιού. Με 

βάση τη μορφολογία του εδάφους η Χίος μπορεί να διαχωριστεί στη βόρεια ορεινή ζώνη, στο 

κεντρικό και ανατολικό τμήμα, που είναι πεδινό με εκτεταμένες καλλιέργειες και το νοτιοανατολικό 

τμήμα, που είναι λοφώδες. Χαρακτηρίζεται από απότομο ανάγλυφο κυρίως στο βόρειο τμήμα που 

σβήνει ομαλά με πολλούς χαμηλότερου υψομέτρου λόφους στο νότιο μέρος της.  

Η ψηλότερη κορυφή της είναι το Πελιναίο όρος (1.297m) στο βόρειο άκρο. Νοτιότερα από το 

Πελιναίο, υψώνεται το Όρος (1.126m) και στη συνέχεια ο Κοκλιάς (770m), ο Προβατάς (807m) και 
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το Λεπρό (650m). Υπάρχουν και άλλα χαμηλότερα όρη που το ύψος τους κυμαίνεται μεταξύ των 

400 - 600m, όπως ο Αίπος, ο Κένταυρος, η Κολούμπα. Τις πεδιάδες της Χίου αποτελούν οι 

παραλιακές πεδινές περιοχές της πόλης της Χίου και της Καλαμωτής. Η πρώτη βρίσκεται στο κέντρο 

της ανατολικής πλευράς και η δεύτερη στο ΝΑ τμήμα του νησιού.  

Οι ποταμοί είναι γενικά μικροί σε μήκος, και οι κυριότεροι είναι ο Χαλικιάς, ο Μαλαγγιώτης, ο 

Ελίντας, ο Καρτερός, ο Κοκκαλάς, ο Παρθένης και ο Αργένης. Στη Χίο δεν υπάρχουν λίμνες πέρα από 

μικρών αβαθών λιμνών – υγροτόπων.  

 

Οινούσσες  

Οι Οινούσες ανήκουν στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, με 

έκταση 14.4km2 και περίμετρο ακτογραμμής 35km περίπου. Πρόκειται για πεδινό – λοφώδες νησί 

με την υψηλότερη κορυφή στα 177m στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Το σύμπλεγμα των 

Οινουσσών βρίσκεται ανάμεσα στη ΒΑ Χίο και τα νοτιοδυτικά παράλια της μικρασιατικής 

χερσονήσου Καραμπουρνού. Αποτελείται από εννέα νησίδες οι οποίες είναι: η Οινούσσα, 

Πρασσονήσι, Απήγανος, Φαρμακερό, Γαβάθι, Αρχοντόνησος, Ποντικόνησος, Αυλώνι και Βάλτος.  

 

Ψαρά  

Η Νήσος Ψαρά βρίσκεται στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, 

έχει έκταση 42km2 και περίμετρο ακτογραμμής 36km περίπου. Πρόκειται για ημιορεινό νησί 

(λοφώδες) με την υψηλότερη κορυφή στο βόρειο τμήμα του (Προφήτης Ηλίας, 531m). Τα Ψαρά 

είναι πετρώδη και άγονα, με υψηλότερες κορυφές τον Προφήτη Ηλία (584m) και το Πιθάρι. Έχουν 

έκταση 44,5km2. 

 

Σάμος  

Το νησί της Σάμου ανήκει διοικητικά στο Νομό Σάμου με την έκταση να ανέρχεται σε 479km2 

περίπου και το μήκος της ακτογραμμής σε 164km. Η Σάμος είναι κατά κύριο λόγο ορεινή με 

υψηλότερη κορυφή το όρος Κερκετέας στα 1417m στο δυτικό μέρος του νησιού. Με διεύθυνση Α 

αναπτύσσεται ένας ορεογραφικός άξονας, ο οποίος χωρίζει το νησί σε βόρειο και νότιο τμήμα. Οι 

πεδινές εκτάσεις του νησιού βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα (Πυθαγορείου και Βαθέος) και 

στο βορειοανατολικό (Δήμος Καρλοβασίου). 

 

Ικαρία 

Αποτελεί το έκτο σε έκταση νησί του Αιγαίου πελάγους και η έκτασή της ανέρχεται σε 254.6km2, με 

περίμετρο ακτογραμμής 100km περίπου. Το κύριο χαρακτηριστικό της μορφολογίας της Ικαρίας 

είναι το επίμηκες σιγμοειδές σχήμα, διεύθυνσης ΑΒΑ – 0Ν0, καθώς και η ανομοιομορφία του 

ανάγλυφου, το οποίο στο βόρειο τμήμα είναι ομαλό με βαθιές αυλακώσεις, ενώ στο νότιο είναι 

απόκρημνο με την ανάπτυξη μεγάλων μορφολογικών κλίσεων (η οροσειρά του Αιθέρα (1070m) 

διασχίζει το νησί σε όλο το μήκος του).   
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Ο επιμήκης όγκος της Ικαρίας χαρακτηρίζεται από έντονο κάθετο και οριζόντιο διαμελισμό με 

άξονα την οροσειρά του Αθέρα, η οποία διασχίζει το νησί από ανατολικά προς δυτικά και το χωρίζει 

σε 2 τμήματα: Το νότιο με εξαιρετικά απόκρημνο ανάγλυφο, και το βόρειο με ομαλότερο 

ανάγλυφο. Σε όλο το νησί επικρατεί η οροσειρά του Αθέρα με ψηλότερες κορυφές τη Φάρδη 

(1.042m), τη Μέλισσα (1.031m), την Ερυφή (1.026 m) και τον Υψωνά (697m). Πεδιάδες ουσιαστικά 

δεν υπάρχουν εκτός από κάποιες κοιλάδες που σχηματίζουν οι χείμαρροι Χαλκιάς και Κάμπος.  

Στην Ικαρία ανήκουν και τα νησάκια Αγρίδιο, Αλατσονήσι, Ανδρών ή Μεγάλος Ανθρωποφάγος, 

Κεδρό ή Μικρός Ανθρωποφάγος, Κατεργάκια, Μακρονήσι, Μόνος, Πλάκα ή Πλατύ.  

 

Φούρνοι  - Θύμαινα 

Πρόκειται για μία συστάδα νήσων, τα κυριότερα από τα οποία είναι οι Φούρνοι, Θύμαινα, 

Φυμαινονήσι, Αλαφονήσι, Διαπόρι, Στρογγυλό, Άγιος Μηνάς. Συνολικά έχουν συνολική έκταση 45,2 

km2. Τα δύο μεγαλύτερα από αυτά, τα οποία είναι και κατοικημένα είναι οι Φούρνοι και η 

Θύμαινα. Το σύμπλεγμα των νησιών έχει έκταση 31 km2, μήκος ακτογραμμής 73 km και γενικά είναι 

πολυσχιδή με αλλεπάλληλους κόλπους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΕΔΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

ΝΟΜΟΣ / 

ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σύνολο 

Εκτάσεων 

(χιλ. στρ.) 

Πεδινοί 

ΟΤΑ 

Ημιορει-

νοί ΟΤΑ 

Ορεινοί 

ΟΤΑ 

Πεδινές 

Εκτάσεις 

(χιλ. στρ.) 

Ημιορ. 

Εκτάσεις 

(χιλ. στρ.) 

Ορεινές 

Εκτάσεις 

(χιλ. στρ.) 

N. ΛΕΣΒΟΥ 2.153,7 55 35 16 968,7 853,0 332,0 

Π.Ε. Λήμνου 1.318,7 32 22 7 518,3 659,2 141,3 

Π.Ε. Λέσβου 835 23 13 9 450,5 193,8 190,6 

N. ΣΑΜΟΥ 778,0 5 9 34 50,7 117,4 609,8 

Π.Ε. Ικαρίας 300,6 - 1 12 - 8,4 292,2 

Π.Ε. Σάμου 477,4 5 8 22 50,7 109,0 317,6 

N. ΧΙΟΥ 904,2 9 13 19 205,8 327,6 370,9 

Π.Ε. Χίου 904,2 9 13 19 205,8 327,6 370,9 

Σύνολο 

Περιφέρειας 

3.835,8 69 57 69 1225,2 1298,0 1312,7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Συνολι-

κή 

έκταση 

km² 

Μήκος 

ακτογραμμής 

km 

Δείκτης 

Πολυπλοκότη-

τας Ακτών 

(περίμετρος)²/ 

εμβαδόν 

Μέγιστο 

Υψόμε-

τρο (m) 

Ανάγλυφο Εδάφους 

Ποσοστό της έκτασης της 

νήσου 

     0-200m 

200-

800m 

800-

1400m 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Π.Ε. Λέσβου 

1.632,8

0 382  968 66,00% 34,00% 0,10% 

Δ. Λέσβου 

1.632,8

0 382 89 968 57,70% 42,20% 0,10% 

Π.Ε. Λήμνου 520,9 300  470 92,60% 7,50%  
Δ. Λήμνου 477,6 263 144 470 93,20% 6,80%  

Δ. Αγ. 

Ευστρατίου 43,3 37 31 284 91,90% 8,10%  
Π.Ε. Σάμου 477,4 163  1.297 48,80% 47,70% 3,50% 

Δ. Σάμου 477,4 163 56 1.297 48,80% 47,70% 3,50% 

Π.Ε. Ικαρίας 300,6 181  584 93,70% 6,40%  
Δ. Ικαρία 255,4 107 45 584 87,30% 12,70%  

Δ. Φούρνων 45,2 74 121 182 100,00%   
Π.Ε. Χίου 904,2 309  1.444 42% 51% 7,00% 

Δ. Χίου 842,3 229 62 1.444 45,10% 48,20% 6,70% 

Δ. Ψαρών 44,5 45 46 1.042 28,20% 62,70% 9,10% 

Δ. 

Οινουσσών 17,4 35 71 514 83,20% 16,80%  
Π. Βορείου 

Αιγαίου 

3.835,9 

(2,9%) 

1.335 

(8,9%) 464.6 1.444 58% 40% 2% 

Χώρα 131.957 15.021 1.709,87     

 

2.2.2 ΤΟΠΙΟ 

Mε μια σειρά από νομοθετικές πράξεις αρκετές περιοχές της Περιφέρειας έχουν αναγνωριστεί ως 

«Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους». Το χαρακτηρισμό αυτό έχουν λάβει, ενδεικτικά, η νήσος 

Λήμνος, καθώς και περιοχές της νήσου Ικαρίας (Ακαμάτρα, Πέζη και Λαγκάδα), της νήσου Λέσβου 

(υγρότοπος Ντίπι-Λάρσου, Πληγώνι, Ταξιάρχες, Αγ.Μαρίνα, Μόρια Παναγιούδα, Αφάλωνας, 

Πάμφιλα), και της Σάμου (Βαθύ, Πυθαγόρειο, Μαραθόκαμπος, Παλαιό Καρλόβασι κ.α.). Στόχος, του 

χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών, είναι η αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και ανάδειξη 

του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς του τοπίου των περιοχών. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιόλογα τοπία, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «Τοπίο ή Τοπία ή Τόπους 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους», «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία», «Χώρος που 

χρήζει ειδικής προστασία» (εκτός πολιτιστικών µνηµείων), «∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης» (για 
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προστασία του τοπίου), υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα και μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας και της οµορφιάς, τόσο του φυσικού και αισθητικού τους 

περιβάλλοντος, όσο και του δοµηµένου.   

Επίσης η βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση “ΦΙΛΟΤΗΣ” ΕΜΠΥΠΕΧΩ∆Ε περιλαµβάνει Τοπία 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και άλλες περιοχές µε αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς φυσικού 

περιβάλλοντος και τοπίου, χωρίς όμως να είναι θεσμοθετημένες.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι χαρακτηρισµένες περιοχές που προστατεύονται µε 

ειδικό καθεστώς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

 

Λέσβος  

1. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»: 

− Υγρότοπος Ντίπι-Λάρσος   

− Νησίδες Αγ. Γεώργιος, Πόχης & Αγ. Βασίλειος  

− Νησίδες Μεγαλονήσι, Μπαρµπαλιάς & Παναγία Ασπρόνησος  

− Περιοχές των οικισµών Πληγώνι, Ταξιάρχες, Αγ. Μαρίνα, Μόρια, Παναγιούδα, Αφάλωνα και 

Παµφίλων ∆.Ε. Μυτιλήνης  

− Περιοχή Μουσείου E. TERIADE στο Ακρωτήρι Μυτιλήνης  

 

2. «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία» : 

− ∆ηµοτική Ενότητα (πρώην ∆ήµος) Αγ. Παρασκευής   

− ∆ηµοτική Ενότητα (πρώην ∆ήµος) Γέρας   

− ∆ηµοτική Ενότητα (πρώην ∆ήµος) Μανταµάδου   

 

3. «∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης» : 

− Καρύνη Αγιάσου  

− Τµήµατα Απολιθωµένου ∆άσους νήσου Λέσβου  

 

4. «Περιοχή που χρήζει ειδικής προστασίας» : 

− Απολιθωµένο δάσος Ερεσού Λέσβου  

 

5. “ΦΙΛΟΤΗΣ” Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους : 

− Καρύνη Αγιάσου (Φυσικό Τοπίο), AT5011052   

− Μήθυµνα ή Μόλυβος (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011091  

− Περιοχή Μουσείου Τεριάντ στη Λέσβο (Φυσικό Τοπίο), ΑT5010094  

− Πέτρα Λέσβου (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011080  

 

6. Μνηµεία και ιστορικοί τόποι (φυσικά, γεώτοποι, πολιτισµικά, θρησκευτικά κτλ): 
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6.1 Θρησκευτικά µνηµεία:  

Στην περιοχή της Άντισσας βρίσκεται η Μονή Υψηλού και στην περιοχή της Ερεσού η Μονή 

Πιθαρίου.   

Τα πιο γνωστά µοναστηριακά συγκροτήµατα είναι ο Ταξιάρχης του Μανταµάδου. Η εκκλησία της 

Παναγίας Γλυκοφιλούσας, χτισµένη στον υψηλότερο βραχώδη λόφο του παραδοσιακού οικισµού 

της Πέτρας, οικοδοµήθηκε το 1609 και επισκευάστηκε το 1747. Το νεότερο εκκλησάκι της Παναγιάς 

της Γοργόνας, που είναι χτισµένο στο βραχώδες ακρωτήριο του παραδοσιακού οικισµού της 

Συκαµναίας, συνδέεται µε τη λογοτεχνική παράδοση της Λέσβου και συγκεκριµένα µε το Στρατή 

Μυριβήλη. 

6.2 Πολιτισµικά µνηµεία:  

Το κάστρο του Σιγρίου.  

Από τα κάστρα ξεχωρίζουν εκείνα της Μήθυµνας, που εντάχθηκαν αργότερα, µαζί µε το 

µεταγενέστερο κάστρο του Σιγρίου και της Μυτιλήνης στο αµυντικό δίκτυο του νησιού.  

Από τα κάστρα, ξεχωρίζει εκείνο της Μυτιλήνης. Από τα Οθωµανικά λουτρά ξεχωρίζουν αυτά στην 

πόλη της Μυτιλήνης. Ενώ, ιδιαιτέρως µνηµειακού χαρακτήρα είναι το λουτρό της Αγοράς στη 

σηµερινή οδό Ερµού, τον παλιό εµπορικό δρόµο της Μυτιλήνης, δίπλα στο µεγαλύτερο τζαµί της 

πόλης, το Γενί Τζαµί (Yeni Cami).   

 

Λήµνος  

1. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» : 

- Νήσος Λήµνος (το σύνολο του νησιού)  

- Νησίδες Αλογονήσι, Σεργίτσι, Κουκονήσι & Καστριά.  

 

2. Μνημεία και ιστορικοί τόποι (φυσικά, γεώτοποι, πολιτισμικά, θρησκευτικά κτλ.): 

2.1 Θρησκευτικά µνηµεία: 

- Η εκκλησία του Ευαγγελισµού στο Μούδρο 

- Η Μονή του Αγίου Σώζοντα στη Φυσίνη  

- Ο Προφήτης Ηλίας στο ∆ήµο Μύρινας  

- Η Παναγιά η Κακκαβιώτισσα 

2.. Πολιτισµικά µνηµεία:  

- Καβείριο 

- Το Κάστρο του Μούδρου  

- Το φρούριο του Κότσινου 

- Ενετικό Κάστρο Μύρινας :Πάνω σε µία απόκρηµνη χερσόνησο, στο νοτιοδυτικό τµήµα του 

σύγχρονου οικισµού της Μύρινας, δεσπόζει το κάστρο της Μύρινας, που αποτελεί ένα από 

τα πιο καλοδιατηρηµένα κάστρα του Αιγαίου πελάγους και από όπου η θέα είναι 
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εντυπωσιακή. Στην περιοχή γύρω από το κάστρο υπάρχουν ελάφια, ενώ αξιόλογα στοιχεία 

είναι τα νεοκλασσικά αρχοντόσπιτα και τα σοκάκια της πόλης.  

 

Αγ. Ευστράτιος  

1. «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία»: 

- Ολόκληρο το νησί του Αγ. Ευστρατίου έχει χαρακτηριστεί µε το Π.∆. 402/02 ως περιοχή που 

έχει ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορίσθηκαν περιορισµοί και ειδικοί όροι 

δόµησης για τις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµού περιοχές.  

 

2. «Τοπίο/ο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» : 

- Οι νησίδες Ρούµπος και Αγ. Απόστολοι   

 

3. Μνηµεία και ιστορικοί τόποι (φυσικά, γεώτοποι, πολιτισµικά, θρησκευτικά κτλ.) : 

3.1 Θρησκευτικά µνηµεία: 

- Ο Ναός του Αγίου Βασιλείου είναι το µόνο βυζαντινό µνηµείο του νησιού που σώθηκε από 

το σεισµό του 1968. Πρόκειται για µια βασιλική µε τρούλο µε ηµεροµηνία ανέγερσης το 

1727. 

 

Χίος  

1. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»: 

- Οι νησίδες Αγ. Παντελεήµων, Πατερόνησο, Βάτος, Αντιψαρά,   

- Οι νησίδες Αγ. Στέφανος µε τις νησίδες του,   

- Οι νησίδες Μαργαρίτης, Πελαγόνησος, Βενέτικο, Ποντικονήσι και Πρασονήσια  

 

2. “ΦΙΛΟΤΗΣ” Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους:  

- Ανάβατος (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011039  

- Βόρειο Τµήµα Χίου (Βιότοπος & Φυσικό Τοπίο), AT5011060  

- Μεστά (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011037  

- Νέα Μονή Χίου (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011036  

- Πυργί (∆οµηµένο Τοπίο), AT5011038  

 

3.Μνηµεία και ιστορικοί τόποι (φυσικά, γεώτοποι, πολιτισµικά, θρησκευτικά κτλ): 

3.1 Πολιτισµικά µνηµεία: 

- Το Κάστρο της Χίου: Το Κάστρο της πόλης σώζεται στην βόρεια πλευρά του σύγχρονου 

λιµανιού της Χίου, από το οποίο το χωρίζει µια σειρά νεοτέρων κτιρίων. Η κατασκευή του 

ξεκινά στα βυζαντινά χρόνια (τον 9ο -10ο αι.). Η σηµερινή του µορφή οφείλεται στα έργα 
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της εποχής της γενοβέζικης κυριαρχίας και στις µεταγενέστερες επισκευές από τους 

Οθωµανούς και τους Βενετούς. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται το οθωµανικό νεκροταφείο µε 

τον τάφο του Καρά Αλή, το τέµενος Μπαϊρακλή, ο Άγιος Γεώργιος (πρώην Εσκί Τζαµί) και 

τα οθωµανικά λουτρά του 18ου αιώνα. Άλλα αξιοθέατα του Κάστρου αποτελούν η Κρύα 

Βρύση, µια ηµιυπόγεια δεξαµενή µε βυζαντινές φάσεις, κι ο Πύργος της οθωµανικής 

περιόδου (Κούλες) κτισµένος εξ‘ ολοκλήρου από αρχαίο οικοδοµικό υλικό.   

3.2 Φυσικά µνηµεία: 

- ∆ασκαλόπετρα: Στην άκρη του Βροντάδου βρίσκεται η ∆ασκαλόπετρα, ένας βράχος µε 

διαµόρφωση εδράνων στην κορυφή. Φαίνεται ότι συνδέεται µε τη λατρεία της Κυβέλης, 

αλλά η τοπική φήµη τον συνέδεσε µε τον Όµηρο και γι αυτό αποκαλείται και Πέτρα του 

Οµήρου.   

3.3 Θρησκευτικά µνηµεία:  

- Νέα Μονή : Η Νέα Μονή αποτελεί µαζί µε την Μονή του Αγίου Ιωάννου στην Πάτµο το 

καλύτερο παράδειγµα αυτοκρατορικής µονής στον χώρο του Αιγαίου από τη 

Μεσοβυζαντινή περίοδο. Η Νέα Μονή µεταφέρει στη Χίο αρχιτεκτονικά πρότυπα, 

δηµιουργεί έναν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο, καθιερώνει ένα τυπικό σύστηµα 

αγροληπτικής σχέσης και αποτελεί το µοναστήρι της µεγάλης µάζας της χιώτικης αγροτιάς.  

Η Μονή σήµερα είναι σχεδόν έρηµη. Από θρησκευτικό καθίδρυµα έχει εξελιχθεί σε 

πολιτισµικό προσκύνηµα, αφού διασώζει το καθολικό µε τα µοναδικά ψηφιδωτά του, την 

κινστέρνα, την τράπεζα και άλλα κτίσµατα καθώς και ένα µικρό µουσείο εντός του 

περιβόλου. Το µνηµείο αποτελεί µέρος της παγκόσµιας κληρονοµιάς στο πλαίσιο της 

UNESCO ξεπερνώντας τα όρια του ορθόδοξου θρησκευτικού συναισθήµατος.   

 

Οινούσσες  

1. «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία» : 

- Ολόκληρο το νησί Οινούσσες έχει χαρακτηριστεί µε το Π.∆. 402/02 ως περιοχή που έχει 

ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορίσθηκαν περιορισµοί και ειδικοί όροι δόµησης 

για τις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµού περιοχές.  

 

Ψαρά  

1. «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία»: 

- Ολόκληρο το νησί Ψαρά έχει χαρακτηριστεί µε το Π.∆. 402/02 ως περιοχή που έχει ανάγκη 

από ιδιαίτερη προστασία και καθορίσθηκαν περιορισµοί και ειδικοί όροι δόµησης για τις 

εκτός σχεδίου και εκτός οικισµού περιοχές.  

 

Σάµος  

1. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» : 

- Περιοχές Βαθύ και Βουρλιώτες, ∆.Ε. Βαθέος.  

- Περιοχές Πυθαγόρειο, Πύργος, Παγώνδας και Μαυρατζέοι, ∆.Ε. Πυθαγορείου.  
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- Περιοχές Μαραθόκαµπος, Νεοχώρι, Κουµέικα και Σκουρέικα ∆.Ε. Μαραθοκάµπου. 

- Περιοχές Παλαιό Καρλόβασι, Ταµπάκικα, Λέκκα και Σταυρινήδες ∆.Ε. Καρλοβάσου. 

- Νησίδες Πρασονήσι, ∆ιαπόρτι και Στρογγυλό.  

 

2. “ΦΙΛΟΤΗΣ” Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους : 

- Άνω Βαθύ  AT5011090  

- Ζωοδόχος Πηγή και Ακρωτήριο Πράσο Σάµου AT5011023  

- Μονή Μεγάλης Παναγιάς    AT5011045  

- Μονή Τιµίου Σταυρού    AT5011046  

- Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα AT5011057  

- Όρος Κέρκις Σάµου AT5011021  

- Ποτάµι Σάµου AT5011055  

- Πυθαγόρειο AT5011502  

- Υδρούσσα  AT5011047  

- Χαράδρα από Κακοπέρατο µέχρι Σεϊτάνι AT5011056  

- Χαράδρα και χωριό Μανολάτες AT5011019  

 

 

Ικαρία  

1. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» : 

-  Περιοχές Ακαµάτρα ∆.Ε. Βυδήλου. 

- Περιοχές Πεζή και Λαγκάδα ∆.Ε.Ραχών.  

 

2. Μνηµεία και ιστορικοί τόποι (φυσικά, γεώτοποι, πολιτισµικά, θρησκευτικά κτλ.):  

2.1 Φυσικά µνηµεία:  

- Το ∆άσος του Ράντη, αποτελεί φυσικό µνηµείο της Iκαρίας.   

− Η περιοχή Παναγιά της Ικαρίας, βόρεια του Αγίου Κήρυκου είναι χαρακτηρισµένος βιότοπος   

 

2.2 Θρησκευτικά µνηµεία:  

- Μονή Θεοκτίστης :Η Μονή Θεοκτίστης διαθέτει εξαίρετες τοιχογραφίες και βρίσκεται 

δυτικά του χωριού Πηγή και νοτιοδυτικά του Κάµπου  Η Μονή Ευαγγελιστρίας Μουντέ του 

13ου αιώνα βρίσκεται κοντά στο χωριό Χριστός Ραχών και διαθέτει επίσης ωραίες 

τοιχογραφίες   

 

2.3 Πολιτισμικά µνηµεία:  

- Στο ανατολικότερο άκρο του νησιού βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας ∆ρακάνου (4ος π.Χ. 

αιώνας), πάνω στο ακρωτήριο Φανάρι. Ο  Πύργος του ∆αιώνας) είναι κυκλικό κτίσµα της 

ελληνιστικής περιόδου που σώζεται ως σήµερα σε ύψος 10 µέτρων. Ο Πύργος ήταν ένας 
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από τους επτά που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στο νησί και λειτουργούσαν ως 

παρατηρητήρια   

- Το Κάστρο της Νικαριάς ή Κάστρο του Κοσκινά βρίσκεται πάνω στο ύψωµα Κοσκινάς, κοντά 

στα Κοσοίκια και αποτελεί φρούριο που κατασκευάστηκε το 10ο αιώνα και στο εσωτερικό 

του βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου του ∆οργανά   

 

Φούρνοι  

1. «Περιοχή που έχει ανάγκη ιδιαίτερη προστασία» : 

- Ολόκληρα τα νησιά Φούρνοι και Θύµαινα έχουν χαρακτηριστεί µε το Π.∆. 402/02 ως 

περιοχή που έχει ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορίσθηκαν περιορισµοί και 

ειδικοί όροι δόµησης για τις εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών περιοχές.  

 

2. «Τοπίο/α Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» : 

- Οι νησίδες Στρογγυλό, Μεγάλος Ανθρωποφάγος, Μικρός Ανθρωποφάγος, Κεσίρια, 

Αλατονήσι, Πλάκα, Πλακάκι και Θυµαινάκι.   

 

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι αναπόσπαστο μέχρι σήμερα κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος 

αποτελεί το ιδιαίτερο αγροτικό τοπίο του Βορείου Αιγαίου, το οποίο συνθέτουν πλήθος στοιχείων 

όπως: οι αναβαθμίδες, οι περιφράξεις, τα μονοπάτια, οι αγροτικές και λοιπές κατασκευές της 

υπαίθρου (αποθήκες, οικήματα, στάνες, αλώνια, λιχνιστήρια, πατητήρια, ανεμόμυλοι, υδρόμυλοι, 

πηγάδια, στέρνες). Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν ως αποτέλεσμα των αγροτικών μεθόδων που 

εφαρμόστηκαν και έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο φυσικό περιβάλλον, σήμερα δε, συνιστούν 

αυτοτελή τουριστικό πόρο, με υψηλές δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης.  

 

 

ΓΕΩΤΟΠΟΙ  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει, επίσης, στους γεωλογικούς πόρους του Βορείου Αιγαίου, 

στους οποίους περιλαμβάνονται μνημεία ευρύτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, 

γεωλογικές διαμορφώσεις) αλλά και μνημεία παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, 

όπως είναι τα απολιθώματα φυτών και ζώων και πολλά λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και 

πετρωμάτων. Ξεχωριστής σημασίας είναι το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου που είναι το πιο 

γνωστό και αξιοποιημένο γεωλογικό μνημείο, ακολουθεί το απολιθωμένο δάσος της Λήμνου, οι 

ηφαιστειακές δομές, οι θερμές πηγές, τα σπήλαια και τα αρχαία μεταλλεία και οι στοές της Λέσβου, 

τα απολιθώματα της Χίου, τα ρήγματα της Σάμου, το αρχαίο μεταλλείο και οι ιαματικές πηγές της 

Ικαρίας κ.α. Ο γεωλογικός πλούτος του Αιγαίου είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο σε απόλυτους 

αριθμούς, όσο και στην ποιότητα των ευρημάτων και των µνηµείων. Μια ειδική µορφή γεωλογικών 

πόρων είναι οι θερµοµεταλλικές πηγές, οι οποίες µπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

εναλλακτικού τουρισμού (τομέας της υγείας κυρίως).  
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Ο κατάλογος των γεωλογικών µνηµείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρονται στον 

Άτλαντα των Γεωλογικών Μνηµείων του Αιγαίου, που εξέδωσε το Υπουργείο Αιγαίου (2002-

ISBN:960-7859-41-3) είναι τα εξής:  

 

Λέσβος  

Απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου  

− Πάρκο Απολιθωµένου ∆άσους  

− Νησιώπη  

− Γεωπάρκο Απολιθωµένου ∆άσος Σιγρίου  

− Απολιθωµατοφόρες θέσεις Άντισσας-Γαβαθά (ζωικά και φυτικά απολιθώµατα)  

− Απολιθωµατοφόρες θέσεις Μεσοτόπου  

− Ερεσός (θέσεις φυτικών απολιθωµάτων)  

− Ρουγκάδα 

− Μήθυµνα-Πέτρα  

− Λάψαρνα  

− Χαµανδρούλα   

 

Ζωικά απολιθώµατα  

− ∆εινοθήριο Γαβαθά-Άντισσας  

− Απολιθωµένη πανίδα Βατερών  

 

Ηφαιστειακές δοµές  

− Στηλοειδείς λάβες Πελόπης  

− Ηφαιστειακός λαιµός Παναγίας Πέτρας  

− Ηφαιστειακός κρατήρας Βατούσας  

− Ηφαιστειακός δόµος Μονής Υψηλού  

− Ηφαιστειακή φλέβα Αλυφαντά 

− Στηλοειδείς λάβες νησίδας Παναγιά (Τοκµάκια)  

− Ηφαιστειακός κρατήρας Άγρας  

− Ηφαιστειακή φλέβα Φίλιας  

 

Αρχαία λατοµεία-Μεταλλεία  

− Αρχαία λατοµεία λευκού µαρµάρου στη Μόρια  

− Μεταλλευτικές στοές βόρειας Λέσβου  

− Φλέβες µαγνησίτη Πολιχνίτου  

− Άργεννος (µεταλλευτικές στοές)  

 

Σπήλαια  

− Σπήλαιο Αγ. Βαρθολοµαίου-Ταξιαρχών  

− Σπήλαιο Μυχούς  

− Σπήλαιο Αλυφαντών   
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Γεωπάρκο Λέσβου  

Ως γεωπάρκα νοούνται οι ευρύτερες περιοχές που περιέχουν ένα σηµαντικό αριθµό θέσεων 

γεωτόπων ή έναν αριθμό γεωλογικών στοιχείων τα οποία έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική αξία, 

σπανιότητας ή αισθητικής ομορφιάς, αντιπροσωπευτικών της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής, 

γεγονότων ή διεργασιών. Περιλαμβάνουν επίσης θέσεις οικολογικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

Η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωπάρκων (EGN) το 2000 έγινε µε την ενίσχυση της Ε.Ε. σε 

συνεργασία µε την UNESCO. Ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωπάρκων αποτελεί «Το 

Απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου» και τρεις ακόμη προστατευόμενες περιοχές γεωλογικού 

ενδιαφέροντος από τη Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.  

Η ανάδειξη και η αναγνώριση του «Γεωπάρκου Λέσβου» ως ενός από τα 89 γεωπάρκα τής UNESCO 

συµβάλει στην προβολή ολόκληρου του νησιού ως τόπου ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

 

Χίος  

− Απολιθωµένα θηλαστικά στα αργιλορυχεία Θυµιανών και στο Λατόµι Παναγιάς  

− Σπήλαιο Αγιογαλούσαινας  

− Απολιθώµατα αµµωνιτών στο Μαραθόβουνο  

− Κώµη-απολιθωµένη χλωρίδα  

− Απολιθώµατα Λιθανθρακοφόρου-Περµίου βόρειας Χίου  

 

Οινούσσες  

− Μετακλαστικά ιζήµατα Περµίου του δυτικού Πελαγονικού Περιθωρίου  

 

Ψαρά  

− Απολιθωµατοφόρος θέση θηλαστικών (∆εινοθήρια)  

 

Σάµος  

− Απολιθώµατα θηλαστικών Μυτιληνιών  

− Ευπαλίνειο όρυγµα (Πυθαγόρειο)  

− Ρήγµα Πυθαγορείου  

− Σπήλαιο Παναγίας Σπηλιανής (Πυθαγόρειο)  

− Σπήλαιο Παναγίας Κακοπερατιανής  

− Τεκτονικό παράθυρο του όρους Κερκετέας  

 

Ικαρία  

− Ραδιενεργές θερµές πηγές 

− Απολιθωµένη χλωρίδα  

− Αρχαίο µεταλλείο Ικαρίας  
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ  

Σημαντική αξία στο τοπίο αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των παραδοσιακών οικισμών της 

Περιφέρειας. Ο οικιστικός πλούτος αφορά τόσο σε παραδοσιακούς οικισµούς, όσο και τα ιστορικά 

κέντρα πόλεων και καταλαµβάνει σηµαντική θέση στο οικιστικό δίκτυο των νησιών, αποτελώντας 

τον πυρήνα της κατοίκησης των ιστορικών χρόνων.   

Οι παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας αριθμούν τους 74 και 3 οικισµοί είναι χαρακτηρισµένοι 

σαν περιοχές με ανάγκη ειδικής προστασίας. Από αυτούς οι 23 βρίσκονται στην Π.Ε Λέσβου, οι 19 

στην Π.Ε Λήµνου, 1 στην Π.Ε Σάµου, 5 στην Π.Ε Ικαρίας και οι υπόλοιποι 29 στην Π.Ε Χίου. Οι 

οικισµοί παρουσιάζουν διαφορετική δυναµική, ανάλογα µε την ένταξή τους ή µη σε συµβατικές 

τουριστικές περιοχές, όπου συνήθως συνδυάζεται και η παρουσία περιβαλλοντικών πόρων (για 

παράδειγμα Κοκκάρι στη Σάµο και εν µέρει Πέτρα και Μόλυβο Μήθυµνα στη Λέσβο).   

Οι παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το µέγεθος, 

το χαρακτήρα και τη θέση  που κατέχουν στο οικιστικό δίκτυο. Το κάθε νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα, επηρεασµένο τόσο από το ανάγλυφό του, όσο και από την ιστορική του διαδροµή. Έτσι 

στη Χίο υπάρχει ο εγκαταλειµµένος οικισµός του Ανάβατου και ο δυναµικός οικισµός του Κάµπου. 

Μεγάλος αριθµός των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας έχει αξιολογηθεί ως σηµαντικού 

ενδιαφέροντος και έχει υπαχθεί στο καθεστώς των διατηρητέων παραδοσιακών οικισµών.   

 

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΩΝ 

Τα ιδιαίτερα τοπία των νησιών του Βορείου Αιγαίου δέχονται πιέσεις τόσο από ανθρωπογενή όσο 

και από φυσικά αίτια. 

Οι πηγές ρύπανσης που έχουν ανθρωπογενή προέλευση είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την γεωργία και την κτηνοτροφία, η χρήση λιπασμάτων και η 

εντατική καλλιέργεια σε κάποιες περιοχές καθώς και η υπερβόσκηση είναι παράγοντες που 

υποβαθμίζουν πολλές φορές τα τοπία. Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της υπερβόσκησης του 

φυσικού δυναμικού διαταράσσονται τα χερσαία οικοσυστήματα της περιοχής και σταδιακά 

υποβαθμίζονται. Επιπροσθέτως, κίνδυνο αποτελεί και το φαινόμενο της ερημοποίησης. 

Οι βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στην Περιφέρεια, είναι λίγες σε αριθμό και μικρές σε 

μέγεθος, διασκορπισµένες σε διάφορα σημεία και ασχολούνται κυρίως µε την µεταποίηση της 

αγροτικής παραγωγής των νησιών. Στο Βόρειο Αιγαίο, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων και κυρίως 

στη Λέσβο και στη Σάµο δεν υφίστανται σχεδόν καμία επεξεργασία και διατίθενται απευθείας 

στους αποδέκτες, οι οποίοι είναι κυρίως χείμαρροι και θάλασσα, προκαλώντας έτσι υποβάθμιση 

των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Επίσης µε µη ικανή επεξεργασία γίνεται και η διάθεση σε ότι 

αφορά τα απόβλητα των υπολοίπων παραγωγικών µονάδων. Βάσει των παραπάνω, τα ευαίσθητα 

τοπία της Περιφέρειας διατρέχουν κίνδυνο υποβάθμισης λόγω ρύπανσης.  



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  49 
 

Οι φυσικές αιτίες που αποτελούν κίνδυνο για τα τοπία που αναλύθηκαν παραπάνω είναι 

πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, πυρκαγιές, διάβρωση εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα 

των πλημμυρών που εμφανίζονται στο Βόρειο Αιγαίο αποτελούν κίνδυνο για τα τοπία της 

Περιφέρειας. Ανάλογους κινδύνους διατρέχουν και τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα τα οποία 

μπορούν να αλλοιώσουν το τοπίο. Ιδιαίτερο κίνδυνο αποτελούν οι πυρκαγιές που αποτελούν τη 

σοβαρότερη απειλή για τα µεσογειακά δασικά οικοσυστήµατα. Αρκετά κρούσµατα πυρκαγιών 

έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο βόρειο Αιγαίο, τόσο στα µεγάλα πευκοδάση 

των νησιών όσο και σε καλλιεργούµενες εκτάσεις. Απόρροια διαδοχικών πυρκαγιών τα τελευταία 

25 χρόνια είναι και η υποβάθµιση των πευκοδασών και θαµνώνων και  υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

διάβρωσης του εδάφους, γεγονός που θα προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις στο συνολικό τοπικό 

οικοσύστηµα. 

Τα αγροτικά τοπία που περιλαµβάνουν κυρίως αναβαθµίδες, περιφράξεις, µονοπάτια, αγροτικές 

κατασκευές, (αποθήκες, οικήµατα, στάνες, αλώνια, λιχνιστήρια, πατητήρια, ανεµόµυλοι, 

υδρόµυλοι, πηγάδια, στέρνες) και τις υπόλοιπες κατασκευές της υπαίθρου. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του τοπίου αφορούν κυρίως στο µικρό µέγεθος και στον πολυτεµαχισµό των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το χαµηλό ποσοστό της καλλιεργούµενης και αρδευόµενης γης, στα 

φαινόµενα, κατά τόπους, υπερβόσκησης και ερηµοποίησης. 

 

2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.3.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Λέσβος  

Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού (53,5%) καλύπτεται από ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία 

προήλθαν από κάλυψη των περιοχών αυτών με λάβα πριν πολλά χρόνια. Με την ηφαιστειογενή 

δραστηριότητα συνδέεται και η παρουσία των θερμών πηγών Πολιχνίτου και Λισβορίου.  

Οι παλαιότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί συγκροτούνται από σχιστόλιθους, φυλλίτες και μάρμαρα 

και εμφανίζονται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού. Πλειοκαινικά ιζήματα 

(ασβεστόλιθοι) εμφανίζονται σε περιορισμένη έκταση στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, ενώ 

μικρότερο μέρος του καλύπτεται από σχιστόλιθους και περιδοτίτες.  

 

Στις πεδινές περιοχές εμφανίζονται αποθέσεις Τεταρτογενούς και Ολοκαίνου. Στην πεδιάδα Ιππείου 

παρατηρούνται προσχώσεις από αδρομερείς κροκάλες, οι οποίες μεταπίπτουν σε αργιλοαμμώδη 

εδάφη στο παραθαλάσσιο τμήμα της πεδιάδας. Στην πεδιάδα της Γέρας εμφανίζονται 

μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι. Η πεδιάδα Καλλονής δομείται από όξινες λάβες και ηφαιστειακές 

μάζες, με τεταρτογενή ιζήματα στις παραθαλάσσιες ζώνες. Η πεδιάδα Ερεσού αποτελείται από 

αλλούβιες αποθέσεις επί τριτογενών λαβών και τόφφων.  

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Λέσβου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες:  
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− Σχηματισμοί αποτελούμενοι από σκληρούς ασβεστόλιθους συνήθως όξινα με αργιλοπηλώδη - 

αργιλώδη υφή,  

− Σχηματισμοί αποτελούμενοι από σχιστόλιθους όξινα με πηλώδη υφή,  

− Σχηματισμοί αποτελούμενοι από ηφαιστειακούς τόφφους όξινα με πηλώδη υφή,  

− Σχηματισμοί αποτελούμενοι από βασικά πυριγενή πετρώματα όξινα με αμμώδη - 

αργιλοπηλώδη υφή,  

− Σχηματισμοί αποτελούμενοι από όξινα πυριγενή πετρώματα με αμμώδη - πηλοαμμώδη υφή 

και αλλουβιακά γεωργικά εδάφη.  

 

Λήμνος 

Η Λήμνος είναι ηφαιστειογενές νησί με χαρακτηριστικούς λόφους, τραχειτικά βραχώδη μορφώματα 

και έλλειψη βλάστησης. Παρά το βραχώδες έδαφός της, είναι αρκετά εύφορο νησί.  

Η Λήμνος αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης τριτογενούς ιζηματογενούς λεκάνης που σχηματίσθηκε 

γύρω από την κρυσταλλοσχιστώδη μάζα της Ροδόπης. Η λεκάνη αυτή, που ονομάζεται και 

Περιροδοπική ζώνη, εκτείνεται και στα γειτονικά νησιά Ίμβρο, Σαμοθράκη, Αγ. Ευστράτιο, καθώς 

και στη Χαλκιδική και τη Δυτική Θράκη. Το συνολικό πάχος των ιζημάτων της λεκάνης ξεπερνά τα 

1000m. Στη Λήμνο εμφανίζεται επιφανειακώς μόνο ένα μικρό τμήμα της ιζηματογενούς σειράς.  Το 

γεωλογικό υπόβαθρο της νήσου σχηματίζεται από μολασσικούς σχηματισμούς ηλικίας Ηωκαίνου- 

Ολιγοκαίνου, μέσα στους οποίους παρεμβάλλονται διεισδύσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων. Η 

ηφαιστειακή δράση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γεωλογίας του νησιού και εκδηλώθηκε 

σε δύο κυρίως φάσεις, στις αρχές του Μειοκαίνου και στις αρχές του Πλειόκαινου. Τα παλαιότερα 

ηφαιστειακά πετρώματα καλύφθηκαν μεταγενέστερα από τεταρτογενείς αποθέσεις σε ορισμένες 

περιοχές.  Στο δυτικό τμήμα του νησιού εμφανίζονται εκχύσεις ανδεσιτικών, τραχειτικών και 

δακιτικών λαβών καθώς και ηφαιστειακοί τόφφοι. Στις χαμηλές κοιλάδες έχουν αποτεθεί 

αλλουβιακές αποθέσεις, που αποτελούνται από χαλαρά εδαφικά υλικά (άργιλοι, αμμοχάλικα, 

λατύπες κλπ.). Στις ΝΑ και ΒΔ παράκτιες περιοχές παρατηρούνται σχηματισμοί θινών σε μεγάλη 

έκταση και ικανό πάχος. 

 

Αγ. Ευστράτιος  

Γεωλογικά ο Αγ. Ευστράτιος  εμφανίζεται συγγενικό με το νησί της Λήμνου με έντονη παρουσία 

ηφαιστειακών πετρωμάτων Ολιγοκαινικής-Κάτω Μειοκαινικής ηλικίας, τα οποία συμπλέκονται με 

μολασσικούς σχηματισμούς, τα οποία απαντώνται και στο μεγαλύτερο μέρος της Λήμνου. 

Αποτελούνται από ηφαιστειακούς τόφφους και τοφφίτες που καλύπτονται από ιζηματογενείς 

σχηματισμούς (υπολείμματα οργανικών ασβεστόλιθων) και λιμναίες αποθέσεις αργιλομαργαϊκών 

υλικών. 

 

Χίος  
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Το νησί της Χίου χαρακτηρίζεται από περίπλοκη τεκτονική και γεωλογική δομή. Εμφανίζονται σε 

αυτό κυρίως κλαστικά και ανθρακικά ιζήματα του Παλαιοζωϊκού, Μεσοζωϊκού και Νεογενούς, με 

ποικίλη λιθολογική σύσταση. Εμφανίζονται επίσης ηφαιστίτες όπως βασάλτες, ανδεσίτες, ρυόλιθοι 

και διαβάσεις. Στην ευρύτερη περιοχή του νησιού αναπτύσσονται επιμεταμορφωμένοι 

προπαλαιοζωϊκοί σχηματισμοί. Οι προαλπικοί σχηματισμοί μπορούν να χωρισθούν σε δύο 

κατηγορίες, αυτόχθονες και αλλόχθονες επωθημένους πάνω στους πρώτους. Τα υπερκείμενα της 

αλλόχθονης σειράς αποτελούνται από παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους. Αργότερα ακολούθησε 

νεογενής κύκλος ιζηματογένεσης ο οποίος προκάλεσε την εμφάνιση στη ΝΑ Χίο ποταμολιμναίες 

αποθέσεων μεταβλητού πάχους (αργιλικοί, ψαμμιτικοί και κροκαλοπαγείς σχηματισμοί). Στη 

βόρεια Χίο υπάρχει περιορισμένος αριθμός ηφαιστιτών. Στις πεδινές εκτάσεις απαντώνται 

προσχωσιγενή εδάφη. Το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών είναι αυτόχθονα ή κολλουβιακά και 

περιέχουν μικρούς λίθους και χαλίκια. Στα Μεστά είναι πετρώδη, ενώ στο Εμπορειό εμφανίζονται 

ερυθρογαίες. 

 

Οινούσσες  

Στο νησί συναντάμε επιμεταμορφωμένους προπαλαιοζωϊκούς σχηματισμούς που αποτελούνται 

από ασβεστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακές στρώσεις, πηλίτες, ψαμμίτες και κροκαλοπαγή. Στις 

μικρές πεδινές εκτάσεις έχει συσσωρευτεί υλικό από την αποσάθρωση των παραπάνω 

σχηματισμών καθώς και αλλουβιακές προσχώσεις. Σε όλο το νησί εμφανίζεται πλούσιος μανδύας 

αποσάθρωσης, λόγω των ήπιων μορφολογικών κλίσεων που επικρατούν γενικά.  

 

Ψαρά  

Ένα μέρος του νησιού καλύπτεται από ηφαιστειακούς σχηματισμούς (τόφφοι και ιγνιμπρίτες). 

Εμφανίζονται επίσης κλαστικά και ανθρακικά πετρώματα. Η βάση των σχηματισμών είναι φυλλίτες 

και γραουβάκες, πάνω στους οποίους έχουν αποτεθεί μεταμορφωμένοι γνεύσιοι και αργότερα 

ηφαιστίτες. Στις κοιλάδες του νησιού στη δυτική πλευρά παρατηρούνται επίσης αλλούβιοι 

σχηματισμοί.  

 

Σάμος  

Μεταξύ των ορεινών σχηματισμών του νησιού απαντώνται κάποια αξιόλογα ομαλά πεδία, τα οποία 

αναπτύσσονται σε νεογενείς σχηματισμούς ή τεταρτογενείς προσχώσεις. Το νησί είναι έντονα 

τεκτονισμένο και η γεωλογική δομή του είναι περίπλοκη. Στα δυτικά υπάρχουν μάρμαρα, 

σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, φυλλίτες και μεταμορφωμένα βασικά πετρώματα. Το κεντρικό του 

τμήμα χωρίζεται από το ανωτέρω με μια λωρίδα εκτεταμένων νεογενών λιμναίων ιζημάτων και 

αποτελείται από μάρμαρα και σχιστόλιθους. Στο ανατολικό τμήμα βρίσκεται η ενότητα των νοτίων 

Κυκλάδων και υπάρχουν εκτεταμένες λιμναίες νεογενείς αποθέσεις. Σημαντικά απολιθώματα 

θηλαστικών που έζησαν πριν 10 εκατομμύρια χρόνια και αντιπροσωπεύουν την πανίδα του 

Ιππαρίου έχουν βρεθεί στο νησί. 

Σύμφωνα με την προέλευση των εδαφών του νησιού, κατατάσσονται σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες. Αυτές είναι: εδάφη αργιλώδους υφής, πυριγενούς προέλευσης σε πολύ περιορισμένες 

εκτάσεις, σχιστολιθικά πηλώδους υφής, όξινα έως πολύ όξινα, σε μεγάλο μέρος του νησιού, όξινα 
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πυριγενή πετρώματα διάσπαρτα στο κεντρικό τμήμα καθώς και αργιλοπηλώδη εδάφη 

προερχόμενα από πυριτικά και τριτογενή αλατούχα πετρώματα, εύκολα διαβρώσιμα.  

 

Ικαρία  

Από γεωλογική άποψη η Ικαρία συνίσταται αποκλειστικά από κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα 

πετρώματα (δηλ. γνεύσιους με μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, μάρμαρα και σιπολίνες). Θεωρείται 

ότι τα πετρώματα αυτά έχουν προδεβόνιο ηλικία και ότι το νησί ανήκει στον πυρήνα της 

Λυδικοκαριακής κρυσταλλοπαγούς μάζας, συνδέοντας πιθανόν μαζί με τη Σάμο την κρυσταλλοπαγή 

αυτή μάζα με τις Κυκλάδες (ή το Νότιο Αιγαίο). Γενικά στο νησί και ειδικότερα στην περιοχή του 

Αγίου Κηρύκου έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα μεταλλευμάτων σιδήρου, τα οποία παλιότερα 

βρίσκονταν υπό εκμετάλλευση.  

Χαρακτηριστικό του νησιού είναι το έντονο φυσικό ανάγλυφο με τον ορεινό χαρακτήρα και πολλές 

λαγκαδιές, οροπέδια, λεκανοπέδια, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

 

Φούρνοι - Θύμαινα 

Τα πετρώματα που απαντώνται στα νησιά είναι στην πλειοψηφία τους παλαιοζωϊκά 

μεταμορφωμένα. Εμφανίζονται επίσης μάρμαρα, σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι και δολομίτες.  

 

Νήσος Φούρνοι 

Οι σχιστόλιθοι αποτελούν τους κυρίαρχους λιθολογικούς σχηματισμούς. Πρόκειται για τους 

σχιστόλιθους Θύμαινας (sch2) μοσχοβιτικούς, χλωριτικούς, χαλαζιακούς με σποραδικές και μικρού 

πάχους ενστρώσεις μαρμάρων (mr2) κυρίως στα κατώτερα μέλη τους, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 

κεντρικό τμήμα των Φούρνων. Οι ενστρώσεις μαρμάρων (mr2) καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα 

του νησιού. 

 

Νήσος Θύμαινα 

Οι σχιστόλιθοι Θύμαινας (sch2) καταλαμβάνουν επίσης την ανατολική παραλιακή περιοχή της 

νήσου Θύμαινας. Το δυτικό μέρος της Θύμαινας καταλαμβάνεται από Ανωτριαδικούς - Ιουρασικούς 

ασβεστόλιθους(Js.k). 

Πρόκειται για σχιστόλιθους χλωριτικούς, μαρμαρυγιακούς, χαλαζιακούς ή γλαυκοφανιτικούς, 

συχνά με ενστρώσεις μαρμάρων. Το υπόλοιπο τμήμα του νησιού αποτελείται από Μεσοζωικούς 

σχηματισμούς που μπορεί να είναι μάρμαρα, φυλλίτες και πρασινοσχιστόλιθοι.  

Τα εδάφη του συμπλέγματος νησιών είναι αυτόχθονα ή αλλουβιακά, μετρίου βάθους, 

αναβαθμιδωμένα στις περισσότερες περιοχές με ξερολιθιές. 
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2.3.2 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ  

 

Λέσβος  

Στο νησί της Λέσβου, στην περιοχή βορειοδυτικά της Άντισσας, μεταξύ Λάψανα, Γαβαθά και Αγίας 

Τριάδας, πλησίον της ακτής, έχουν εντοπιστεί λιγνιτικά κοιτάσματα πάχους έως 80 cm 

παρενστρωμένα εντός των ασβεστόλιθων και των μαργών. Κατά καιρούς έχει γίνει στη Λέσβο 

εξόρυξη μαρμάρου και καολίνη. Επίσης, από γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει προέκυψαν 

ενδείξεις για την παρουσία κοιτασμάτων χρυσού. Οι λατομικές ζώνες στη νήσο Λέσβο αφορούν 

κυρίως αδρανή υλικά.  

Το νησί διαθέτει αρκετό ορυκτό πλούτο, ωστόσο μικρό μέρος του αξιοποιείται. Υπάρχουν 

εμφανίσεις καολίνη, μπετονίτη, τάλκη, περλίτη, μαρμάρων, αντιμονίτη, λιγνίτη κ.α.  

Έχουν καταγραφεί έξι λατομεία, από τα οποία, ένα αφορά στη λατόμευση πέτρας - μαρμάρου και 

τα υπόλοιπα στη λατόμευση αδρανών, σε διάφορες περιοχές του νησιού.  

 

Λήμνος  

Στο νησί δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων. Οι γεωλογικές έρευνες που έχουν λάβει 

χώρα δεν έχουν εντοπίσει βιομηχανικά ορυκτά και μεταλλεύματα. Υπάρχουν μόνο λατομεία 

αδρανών υλικών στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγκαριώνες (στρατιωτικά), η παραγωγή τους όμως 

είναι μικρή και κακής ποιότητας.  

Για να καλυφθεί η ζήτηση εισάγονται αδρανή υλικά κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα (Καβάλα), ενώ 

λειτουργεί και ένα λατομείο αδρανών στον Άγ. Δημήτριο. Παλιότερα γίνονταν εκτεταμένες 

εκμεταλλεύσεις της άμμου των θινών στην περιοχή της Ασπρολίμνης. Σήμερα αυτό έχει 

απαγορευθεί. Συνεπώς, στη νήσο Λήμνο δεν υπάρχουν οριοθετημένες λατομικές, μεταλλευτικές, 

εξορυκτικές ζώνες.  

 

Χίος  

Οι λατομικές ζώνες στο Νομό Χίου αφορούν αδρανή υλικά στα οποία περιλαμβάνονται και δομικοί 

λίθοι (θυμιανούσικη πέτρα). Το μάρμαρο είναι πέτρωμα στο οποίο γίνεται εκμετάλλευση σήμερα. 

Υπάρχουν λατομεία από όπου εξορύσσεται τεφρό και μαύρο μάρμαρο. Το μάρμαρο της Χίου είναι 

κρυσταλλικός ανθρακικός ασβεστόλιθος.  

Στη νότια περιοχή η ύπαρξη αργίλου παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης της κεραμοπλαστικής. 

Παλαιότερα υπήρχαν λιγνιτορυχεία στο νοτιοανατολικό τμήμα, ενώ στο βόρειο, υπάρχουν 

εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα αντιμονίου στο χωριό Kέραμος και θειοσιδηρούχες και ιαματικές 

πηγές στον γειτονικό οικισμό Aγιάσματα.  
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Στα Καρδάμυλα απαντάται λιθάνθρακας ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος στον ελληνικό χώρο, 

αλλά δεν παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον. Το υπέδαφος του νησιού σε γενικές γραμμές δεν 

είναι πλούσιο. Υπάρχουν μικρές εμφανίσεις λιγνίτη, μικτών θειούχων μεταλλευμάτων και 

μπετονίτη. Παλαιότερα εξορυσσόταν μετάλλευμα αντιμονίου κοντά στο χωρίο Κέραμος, το οποίο 

έχει πλέον εξαντληθεί. Στο νησί υπάρχουν έξι λατομεία αδρανών εντός και εκτός λατομικών ζωνών.  

 

Σάμος  

Ο ορυκτός πλούτος του νησιού δεν είναι σημαντικός και περιλαμβάνει μικρές εμφανίσεις βωξίτη, 

αργυρούχου γαληνίτη, γύψου, αμιάντου σμύριδας και αντιολισθηρών υλικών. Επίσης περιλαμβάνει 

τη μοναδική εμφάνιση νίτρου στην Ελλάδα (στη θέση Αγιάδα). Διαθέτει τέσσερα λατομεία 

αδρανών.  

 

Ικαρία  

Έχει σημαντικά αποθέματα σχιστολιθικών πλακών, που εξορύσσονται και εξάγονται. Δυστυχώς η 

εξόρυξη γίνεται ανεξέλεγκτα. Έχει επίσης μαρμαροφόρα κοιτάσματα τα οποία δεν είναι υπό 

εκμετάλλευση. Υπάρχει μόνο ένα μικρό λατομείο μαρμάρου στον Κάμπο. Στον Αγ. Κήρυκο υπάρχει 

ένα αξιόλογο κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος, το οποίο έχει υποστεί περιορισμένη εκμετάλλευση 

στο παρελθόν. Στην περιοχή Ξυλοσύρτη έχει εντοπισθεί κοίτασμα γρανίτη το οποίο δεν έχει 

αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά και ως συνέπεια, δεν έχει μελετηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής 

του.  

 

2.3.3 ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

 

Το υπέδαφος των νησιών του Βορείου Αιγαίου διαθέτει μια εξαιρετική ποικιλία ορυκτών και 

αξιοποιήσιμων πετρωμάτων. Επειδή δεν εξασφαλίζονται οι όροι που θα επέτρεπαν οικονομίες 

κλίμακας δεν υπάρχουν ενεργά μεταλλεία. Βέβαια κάποια ενεργά μεταλλεία οδηγήθηκαν σε 

αδράνεια μετά την εξάντληση ορισμένων κοιτασμάτων, π.χ. αντιμόνιο - Χίος.  

Η δραστηριότητα που κυρίως συγκρούεται με άλλες χρήσεις ή δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις 

στο τοπίο οφείλεται σε λατομεία αδρανών και σε μερικά λατομεία μαρμάρου. Στη Σάμο, δια της 

ΖΟΕ, έχουν οριστεί χώροι δανειοθαλάμων, για λόγους διοικητικούς και διαχειριστικούς, δεν 

αξιοποιήθηκαν, τουλάχιστον για τα μεγάλα έργα των ΚΠΣ. 

 

Παρά τη μηδαμινή δραστηριότητα εξόρυξης μεταλλευμάτων, έχει εκδηλωθεί σημαντικό 

ενδιαφέρον από εταιρείες για την απόκτηση αδειών έρευνας. Έως σήμερα περιορισμένος αριθμός 

αδειών έχουν εκδοθεί, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της έγκρισης.  

 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  55 
 

Οι προς έρευνα εκτάσεις καλύπτουν σημαντικά τμήματα της Σάμου, Λέσβου και Λήμνου. Μερικές 

από αυτές βρίσκονται κοντά σε τουριστικές περιοχές ή στη θέα διαδρομών προς αυτές (περιοχή 

Μήθυμνας, Λέσβου, Παλαιόκαστρο Σάμου). Είναι δεδομένο πως  η όλη διαδικασία διέπεται από 

την περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν.1650/1986 και Ν.3937/2011) και τις σχετικές ΚΥΑ, επομένως οι 

εγκρίσεις για την εγκατάσταση μονάδων εξόρυξης θα γίνουν με άλλα κριτήρια από αυτά της 

έκδοσης άδειας ερευνών.  

Παρά ταύτα, το ενδιαφέρον των εταιρειών για την περιοχή αποτελεί ένδειξη για την πιθανή 

εξασφάλιση όρων οικονομίας κλίμακας και κατά συνέπεια, για την πιθανή έναρξη εξορυκτικής 

δραστηριότητας, γεγονός που θα επιβαρύνει το περιβάλλον αν δεν τηρηθούν οι απαιτούμενοι 

περιβαλλοντικοί όροι.  

Προς το παρόν, η πολύ μεγάλη έκταση αυτών των περιοχών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ασάφεια 

των προβλεπόμενων διαδικασιών, περιορίζουν τις δυνατότητες δέσμευσής τους. 

 

2.3.4  ΣΠΗΛΑΙΑ  

Η Χίος είναι ένα νησί με εξαιρετικά γεωλογικό ενδιαφέρον αφού έχει χαρακτηρισθεί από τους 

ειδικούς «γεωλογικός παράδεισος». Στο νησί υπάρχουν τα αρχαιότερα πετρώματα όλης της 

Ευρώπης, τα αρχαιότερα απολιθώματα Αμμωνιτών της Ελλάδας καθώς και εντυπωσιακά ρήγματα 

και μεγάλος αριθμός καρστικών σχηματισμών. Από αυτούς ξεχωρίζουν τρία, όχι πολύ μεγάλα, αλλά 

εξαιρετικής ομορφιάς και ξεχωριστού ενδιαφέροντος σπήλαια, που πρόσφατα εξερευνήθηκαν από 

τους ειδικούς. Το Σπήλαιο Ολύμπων, το Σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος και το Σπήλαιο Λιθίου.  

Το σπήλαιο των Ολύμπων βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και απέχει 33km από την πόλη της 

Χίου και 5km από το μεσαιωνικό οικισμό των Ολύμπων. Το σπήλαιο Ολύμπων βρίσκεται σε 

υψόμετρο περίπου 110m πάνω από τη θάλασσα και είναι σπηλαιοβάραθρο, με βάθος που φθάνει 

τα 52m. Έχει έναν πλούσιο και εντυπωσιακό σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο που το 

κατατάσσει ανάμεσα στα πιο αξιόλογα και όμορφα σπήλαια της Ελλάδας.  

Σύμφωνα με τη χρονολόγηση του υλικού του σπηλαίου, η αρχή της δημιουργίας του τοποθετείται 

στο Ανώτερο Ιουρασσικό (πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια), ενώ θα πρέπει να ολοκληρώθηκε 

κατά το Καινοζωικό (περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια πριν). Οι σχηματισμοί (διάκοσμος) του 

σπηλαίου βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση ανάπτυξης. Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες του 

σπηλαίου δημιουργούνται από το ίζημα του ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο διαλύεται στο 

εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα νερό της βροχής που περνάει μέσα από τις ρωγμές του 

πετρώματος. Η υγρασία του σπηλαίου είναι μεγαλύτερη από 95%, ενώ η θερμοκρασία παραμένει 

σχεδόν σταθερή, γύρω στους 18οC. 

Το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού στο ομώνυμο χωριό 

που απέχει 65km από την πόλη της Χίου. Πρόκειται για τμήμα κοίτης αρχαίου υπόγειου ποταμού 

με πολύ ενδιαφέρουσα μορφολογία, διανοιγμένο στο λόφο που βρίσκεται το ομώνυμο χωριό. Από 

πάνω του υπάρχει άλλο μικρότερο σπήλαιο, στην είσοδο του οποίου είναι κτισμένος ο ναός της 

Παναγίας Αγιογαλούσενας (13ος αι. μ.Χ.) και στο εσωτερικό του το παρεκκλήσι της Αγίας Άννας. Στο 

εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχει περιορισμένης έκτασης, αλλά εντυπωσιακός λιθωματικός 

διάκοσμος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολυδαίδαλη μορφολογία του και οι ασυνήθιστες 

μορφές που διανοίγονται στον λειασμένο από την δράση του νερού ασβεστόλιθο (γέφυρες, 
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παράθυρα, εξώστες). Τα δύο σπήλαια έχουν μεγάλη αρχαιολογική σημασία αφού εκεί 

εντοπίστηκαν ευρήματα της Νεολιθικής εποχής (5500 π.Χ.) αλλά και μεταγενέστερων χρόνων.  

Το Σπήλαιο Λιθίου παραμένει στη φυσική του μορφή χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έχει 

επιφάνεια κάτοψης 1700m2 και μήκος διαδρόμων 370m και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στα 

σπλάχνα του κρύβει δύο υπόγειες λίμνες, πλούσια ποικιλία λιθωματικού διακόσμου και 

εντυπωσιακούς φυσικούς χρωματισμούς. 

Το Σπήλαιο Λιθίου παραμένει στη φυσική του μορφή χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έχει 

επιφάνεια κάτοψης 1700m2 και μήκος διαδρόμων 370m και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στα 

σπλάχνα του κρύβει δύο υπόγειες λίμνες, πλούσια ποικιλία λιθωματικού διακόσμου και 

εντυπωσιακούς φυσικούς χρωματισμούς. 

 

2.4 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια προέρχονται από ένα πλήθος πηγών, τα οποία 

επεξεργάστηκαν και αξιολόγησαν οι μελετητές. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από: 

− Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), 

− «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ & 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»,  ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» (Π. Γιανουλόπουλος, Ι. Λάππας, ΙΓΜΕ, 2010 ) 

− Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Νήσων Αιγαίου (EL14) και την Αναθεώρησή του (ΕΓΥ, ΥΠΕΝ, 2017) 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται τα ανανεώσιμα αποθέματα 

σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ, τα οποία διαφοροποιούνται από τα στοιχεία του ΙΓΜΕ και 

άλλων μελετών, κυρίως διότι λαμβάνονται υπόψιν και οι εκφορτίσεις των πηγών στο ισοζύγιο. Παρ 

όλα αυτά είναι ενδεικτικό της απουσίας αξιόπιστων στοιχείων και μετρήσεων, της διαφορετικής 

προσέγγισης κάθε μελετητή και του βαθμού αβεβαιότητας που υπάρχει στα στοιχεία του υδατικού 

δυναμικού. 

 

2.4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΛΑΠ 

 

Γεωγραφική θέση 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα Υδατικά 

Διαμερίσματα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος και αντιστοιχούν στις Περιοχές Λεκανών 

Απορροής Ποταμών όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1383/Β/2.9.2010. Περιλαμβάνει τρεις Λεκάνες 

Απορροής:  

Ανατολικού Αιγαίου (GR36), η οποία αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ),  

− Κυκλάδων (GR37) και  

− Δωδεκανήσων (GR38). 
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Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου Διαχείρισης 

Το Σχέδιο Διαχείρισης εκπονήθηκε σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), η οποία 

αποτελεί τη βασική μονάδα διαχείρισης και περιλαμβάνει: 

− Τα γενικά χαρακτηριστικά του Υδατικού Διαμερίσματος. 

− Τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 

συστημάτων. 

− Την περιγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των 

συστημάτων και των επιπτώσεών τους.  

− Τις προστατευόμενες περιοχές του Υδατικού Διαμερίσματος, (π.χ. λόγω ιδιαίτερων 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους, λόγω της χρήσης τους για ανθρώπινη 

κατανάλωση, λόγω της ευαισθησίας τους σε ορισμένες ανθρωπογενείς πιέσεις και λόγω της 

συσχέτισής τους με την υδρόβια ζωή με οικονομική σημασία). 

− Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 

− Την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα 

στοιχεία μετρήσεων και τις εκτιμήσεις. 

− Την οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός του Υδατικού Διαμερίσματος. 

− Την παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για κάθε υδατικό σύστημα, όπως αυτοί 

καθορίζονται σε σχέση με την κατάσταση των συστημάτων και τα απαιτούμενα μέτρα που 

έχουν προσδιοριστεί ότι θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, καθώς και οι 

εξαιρέσεις από την επίτευξη των στόχων αυτών. 

− Τα στοιχεία του προγράμματος μέτρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) η καλή κατάσταση ή το καλό 

οικολογικό δυναμικό των υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος. 

 

Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της ΛΑΠ GR36 

Η ΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου (GR36) έχει έκταση 3.836 km2. Το κύριο χαρακτηριστικό των νησιών 

είναι η ύπαρξη περιορισμένης έκτασης υδροφορέων, κυρίως καρστικών, που αναπτύσσονται σε 

ανθρακικούς σχηματισμούς. Μικρού δυναμικού υδροφορείς αναπτύσσονται και σε ηφαιστειακά 

πετρώματα και ηφαιστειακούς τόφφους στα νησιά Λήμνος, Λέσβος.  Σημαντική υδροφορία υπάρχει 

στους πορώδεις προσχωματικούς και νεογενείς σχηματισμούς στα μεγάλα νησιά (, Λήμνος, Χίος, 

Λέσβος και Σάμος). 

H ανάπτυξη μεγάλων υδρογεωλογικών λεκανών δεν ευνοείται στο Υδατικό Διαμέρισμα. Κατ’ 

επέκταση οι πηγές δεν έχουν σημαντικό μέγεθος και ανάπτυξη και πολλές φορές παρουσιάζονται 

προβλήματα ποιότητας νερού. Τα ρυθμιστικά αποθέματα όμως αυτών των πηγών συμβάλλουν 

σημαντικά στην αντιμετώπιση τοπικών ζητήσεων, κυρίως υδρεύσεων. Το Υδατικό Διαμέρισμα 

παρουσιάζει σημαντικές κλιματικές παραλλαγές λόγω της γεωγραφικής θέσης, του μεγέθους και 

της απόστασης των νησιών από τις πλησιέστερες ηπειρωτικές ακτές.  

Στο Βόρειο Αιγαίο δεν υπάρχουν ποταμοί με καθεστώς μόνιμης ροής καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Τα υδατορεύματα είναι συνήθως περιοδικής ροής και δε διατηρούν το καθεστώς αυτό σε 

όλο το μήκος του ρου τους, αλλά αποτελούνται από τμήματα με καθεστώς μόνιμης ροής στα 

ανάντη του ρου τους και μεταπίπτουν σε καθεστώς περιοδικής ροής σε κατάντη τμήματα του ρου 
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τους ως αποτέλεσμα των φυσικών συνθηκών (π.χ. ολική κατείσδυση της ροής τους σε αλουβιακούς 

ορίζοντες κατά την έξοδό τους από την ορεινή ζώνη ή/και ανθρωπογενών επιδράσεων).  

Στα νησιά της Π.Β. Αιγαίου δεν υπάρχουν φυσικές λίμνες. Όμως για τις ανάγκες για άρδευση και 

ύδρευση έχουν δημιουργηθεί 8 τεχνητές λίμνες- ταμιευτήρες.  

Στο Σχέδιο διαχείρισης εξετάζονται οι δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης των υδάτων όπως οι 

οικισμοί και τοπικές κοινότητες, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι βιομηχανίες - 

βιοτεχνίες, οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι διαρροές από ΧΥΤΑ, τα ελαιουργεία, οι 

υδατοκαλλιέργειες, οι εξορυκτικές δραστηριότητες, τα λιμάνια – μαρίνες και οι τουριστικές 

δραστηριότητες. Τα φορτία των μη σημειακών πηγών ρύπανσης προέρχονται κυρίως από τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία.  

Κύριες πηγές τροφοδοσίας/απολήψεων για την κάλυψη των αναγκών σε νερό είναι τα υπόγεια 

υδατικά συστήματα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει ξεκινήσει η κατασκευή μικρών φραγμάτων για 

τη συγκράτηση της επιφανειακής απορροής και τη χρησιμοποίησή της για κάλυψη υδρευτικών και 

αρδευτικών αναγκών.  

Εξαιτίας της μικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές λεκάνες σε 

αυτά. Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, 

πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος και Χίος, που ξεπερνούν 

σε έκταση τα 500 km2 (αντίστοιχα 1.630 και 841 km2). Περιλαμβάνει συνολικά 37 ποτάμια υδατικά 

συστήματα, από τα οποία τα 4 θεωρούνται ιδιαιτέρως τροποποιημένα (ΙΤΥΣ). Από τα συστήματα 

αυτά, το 1 έχει υψηλή οικολογική κατάσταση, 1 μέτρια και τα υπόλοιπα ποτάμια υδατικά 

συστήματα έχουν άγνωστη οικολογική κατάσταση.  

Στη Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Αιγαίου (GR36) περιλαμβάνονται οι ταμιευτήρες Φράγμα 

Κονδιά, Ερεσού, Καλαμωτής-Κατράρη και Φράγμα Πέζι-Ραχών, τα οποία θεωρούνται και ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα (ΙΤΥΣ). Επίσης περιλαμβάνονται 17 παράκτια υδατικά συστήματα, από τα οποία τα 

8 βρίσκονται σε υψηλή οικολογική κατάσταση, τα 7 σε καλή, το 1 σε μέτρια και το 1 σε άγνωστη 

κατάσταση. Από τα 44 υπόγεια υδατικά συστήματα της Λεκάνης Απορροής, τα 16 βρίσκονται σε 

κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα σε καλή ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση. Τέλος, στη Λεκάνη Απορροής περιλαμβάνονται 27 Περιοχές Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ) 

και 99 μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. 

Το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών του ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνει όλα τα επιφανειακά υδάτινα 

σώματα και  υπόγεια υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται, δυνάμει του άρθρου 7 

παράγραφος 1 της  15  Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και όλες τις προστατευόμενες περιοχές που 

καλύπτονται από το Παράρτημα IV  του άρθρου 1 αυτής, όπως αυτές αναφέρονται στη ΣΜΠΕ και 

στο Σχέδιο Διαχείρισης. 

 

Στόχοι και συνοπτική περιγραφή του προγράμματος μέτρων 

Οι στόχοι του ΣΔΛΑΠ συνίστανται: 

α) Στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της κατάστασης των 

υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων 

οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό. 

β) Στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού.  
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γ) Στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων  με 

ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και 

διαρροών  ουσιών προτεραιότητας. 

δ) Στη διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και  αποτροπή 

της περαιτέρω μόλυνσής τους. 

ε) Στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου θα πρέπει να 

υλοποιηθούν βασικά και συμπληρωματικά μέτρα. 

 

Βασικά μέτρα 

Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο 

έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και 

περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων. Ουσιαστικά υλοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της 

Οδηγίας που αποσκοπεί στον έλεγχο των σημειακών και των διάχυτων πηγών ρύπανσης, 

επιδιώκεται η χρήση οικονομικών μέσων για την επίτευξη των στόχων και καθορίζονται  ζώνες  

προστασίας και ελέγχου των απολήψεων. Το Πρόγραμμα Μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος 

Νήσων Αιγαίου, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Βασικών Μέτρων: 

− Μέτρα για την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των 

υδάτων. 

− Μέτρα για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Προτείνονται μέτρα που 

κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου 9 της Οδηγίας και του άρθρου 8 του Π.Δ 

51/2007. 

− Μέτρα για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, ώστε να 

αποφευχθεί η απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της Οδηγίας. 

− Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο.  

− Μέτρα ελέγχου της απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού. 

− Μέτρα για τον έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων συστημάτων. 

− Μέτρα για τις σημειακές και διάχυτες πηγές απορρίψεων. 

− Μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των επιφανειακών 

υδάτων από υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. 

− Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες. 

− Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα ή ακραία φυσικά φαινόμενα. 

 

Συμπληρωματικά μέτρα 

Πρόκειται για μέτρα συμπληρωματικά των βασικών όταν εκτιμάται ότι η εφαρμογή των βασικών 

μέτρων δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα μέτρα αυτά 

εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

− Διοικητικά μέτρα (π.χ. για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας). 

− Έλεγχοι απολήψεων (π.χ. σε ΥΥΣ με ελλειμματικό ισοζύγιο, περιορισμός ανόρυξης νέων 

γεωτρήσεων κλπ). 
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− Έλεγχοι εκπομπής ρύπων (π.χ. σε περιοχές ΥΥΣ με θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά, 

διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, κλπ). 

− Μέτρα επαναχρησιμοποίησης (π.χ. αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για 

συμπληρωματικές χρήσεις, όπως άρδευση, βιομηχανία, πράσινο). 

− Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων (π.χ αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων των 

ΕΕΛ). 

− Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων. 

− Έργα δομικών κατασκευών (π.χ., Κατασκευή διυλιστηρίων σε υφιστάμενα αρδευτικά 

φράγματα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν και για ύδρευση). 

− Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης. 

− Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης  βέλτιστων πρακτικών. 

− Εκπαιδευτικά μέτρα για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών 

κλπ. 

 

 Έργα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης 

Το Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει την αξιολόγηση ορισμένων έργων αξιοποίησης υδατικών 

πόρων, όσον αφορά στην πιθανή επίδρασή τους στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των 

υδατικών συστημάτων. Τυπικό παράδειγμα έργων τα οποία έχουν θετική επίδραση στην επίτευξη 

στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης είναι τα Έργα Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων, τα Έργα Βελτίωσης Λειτουργίας Υδρευτικών και Αρδευτικών Δικτύων, τα έργα για την 

επέκταση ΧΥΤΑ και αποκατάσταση ΧΑΔΑ και τα έργα διευθέτησης χειμάρρων και κατακράτησης των 

πλημμυρικών απορροών.  

Τα έργα που αξιολογούνται ως έχοντα πιθανή αρνητική επίδραση στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων, ταυτίζονται με τα έργα που έχουν αξιολογηθεί ως υπαγόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περί εξαιρέσεων από την επίτευξη 

των περιβαλλοντικών στόχων λόγω νέων τροποποιήσεων (π.χ. Κατασκευή φράγματος Κόρης Γεφύρι 

Ν. Χίου, Κατασκευή φράγματος στο Σαραπιό Χίου).  

Προγραμματιζόμενα ή νέα έργα, που δεν εξετάστηκαν ως προς τη συμβατότητά τους με τις 

κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής 

τους αδειοδότησης ή κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών 

πόρων. 

 

Αξιολόγηση Μέτρων ΣΔΛΑΠ - Συνάφεια με ΠεΣΠΚΑ 

Τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ που περιγράφηκαν συνοπτικά πιο πάνω, σαφώς συμβάλουν στην ορθολογική 

αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων,. Στο πνεύμα αυτό πολλά από τα προτεινόμενα 

μέτρα έχουν συμπεριληφθεί στο ΠεΣΠΚΑ ΒΑ, αυτούσια ή μετά από τροποποίηση ή επικαιροποίηση. 

Πλέον όμως αυτών, και με γνώμονα τις προβλεπόμενες κλιματικές αλλαγές, προτείνονται μέτρα για 

την περαιτέρω θωράκιση της ΠΒΑ από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, τα οποία 

περιγράφονται στο Κεφ. 5. 
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2.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

2008), η υπό μελέτη περιφέρεια ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (EL14), το οποίο 

περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου 

και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, 

εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα. Η συνολική έκταση του υδατικού διαμερίσματος 

ανέρχεται σε 9.104km2.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο διαμελισμός της έκτασής του σε πολλές μικρότερες αυτοτελείς 

ενότητες, τα νησιά. Η ιδιαιτερότητα αυτή επιβάλλει την προσέγγιση του διαμερίσματος ανά νησί, η 

συνολική έκταση του οποίου λαμβάνεται ως μια υδρολογική – υδρογεωλογική ενότητα. Μια γενική 

παρατήρηση είναι η ύπαρξη πολλών παράκτιων ρεμάτων, που αποστραγγίζουν το μεγαλύτερο 

τμήμα του υδατικού διαμερίσματος, καθιστώντας δύσκολη την εκμετάλλευση των επιφανειακών 

νερών. 

Ένα χαρακτηριστικό των νησιών είναι η ύπαρξη περιορισμένης έκτασης υδροφορέων, κυρίως 

καρστικών, που αναπτύσσονται σε ανθρακικούς σχηματισμούς (μάρμαρα, δολομίτες, 

ασβεστόλιθους, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους). Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται συχνά σε 

εναλλαγές με αδιαπέρατους σχηματισμούς (αργιλικούς σχιστόλιθους, γνεύσιους, αμφιβολίτες, 

κλπ.). Οι καρστικοί υδροφορείς εκφορτίζονται είτε σε πηγές επαφής, όταν οι αντίστοιχοι ανθρακικοί 

σχηματισμοί είναι κλειστοί προς τη θάλασσα, είτε σε παραθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες πηγές, όταν 

είναι ανοικτοί προς την θάλασσα, οπότε υπάρχουν και προβλήματα υφαλμύρισης. Ανοικτοί 

καρστικοί υδροφορείς συναντάμε στα νησιά Χίος, Ικαρία, Σάμος. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μικρής έκτασης υδροφορίες μέσα σε ρωγματωμένους 

πυριγενείς και μεταμορφωμένους σχηματισμούς (π.χ. Λέσβος). 

Σημαντική υδροφορία υπάρχει στους πορώδεις προσχωματικούς και νεογενείς σχηματισμούς στα 

μεγάλα νησιά (Χίος, Λέσβος και Σάμος). Στις υδροφορίες που αναπτύσσονται σε πορώδεις 

σχηματισμούς, δημιουργούνται φαινόμενα υφαλμύρισης εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης αυτών, 

σε συνδυασμό με τις χαμηλές βροχοπτώσεις και με τη δυσκολία επαναπλήρωσης των υπόγειων 

αποθεμάτων. Οι πορώδεις προσχωματικοί και νεογενείς υδροφορείς στα περισσότερα νησιά έχουν 

μικρή έκταση, λόγω σχετικά μικρής ανάπτυξης των αλλουβιακών και νεογενών σχηματισμών. 

Μικρού δυναμικού υδροφορείς αναπτύσσονται και σε ηφαιστειακά πετρώματα και ηφαιστειακούς 

τόφφους (Λέσβος). 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια προέρχονται κυρίως από τη μελέτη του ΙΓΜΕ (2010) 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»,  ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» και από την «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL 14)». 
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Λέσβος  

Διακρίνονται τρία κύρια υδροφόρα συστήματα, αυτό των ανθρακικών σχηματισμών, της ανώτερης 

λάβας και των προσχωματικών αποθέσεων. 

 

− Τα μάρμαρα του Νεοπαλαιοζωικού αναπτύσσονται ως φακοί ή εκτεταμένα ανθρακικά 

σώματα εντός των ομωνύμων σχιστολιθικών σχηματισμών. Εντός των ανθρακικών αυτών 

σωμάτων αναπτύσσονται καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες, η δυναμικότητα των οποίων είναι 

συνάρτηση του μεγέθους τους. Αξιόλογες πηγές, που εκφορτίζουν επιφανειακά οι 

συγκεκριμένοι υδροφόροι ορίζοντες, είναι οι πηγές της Σεδούντας, των Υδάτων, του 

Καρυώνα, της Λάρσου, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων Αγγέλων, του Εθέρνου κ.ά., με 

παροχές που κυμαίνονται από 35 έως και 1300 m3/h περίπου, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα 

με την εποχή και το ύψος των βροχοπτώσεων. 

 

− Το κάλυμμα της ανώτερης λάβας καλύπτει σημαντική έκταση του δυτικού και βορειοδυτικού 

τμήματος του νησιού (~ 60%) και σε γενικές γραμμές εδράζεται στους σχηματισμούς της 

κατώτερης λάβας. Ανάλογα με την έκτασή του φιλοξενεί αξιόλογες ποσότητες νερού οι 

οποίες υφίστανται συχνά εκμετάλλευσης με γεωτρήσεις συνήθως υψηλής απόδοσης. Στο 

σχηματισμό των ανώτερων λαβών έχει ανορυχθεί πλήθος γεωτρήσεων για τις ανάγκες 

ύδρευσης και άρδευσης των οικισμών. το εν λόγω υδροσύστημα, εξαιτίας της 

υδρολιθολογικής του συμπεριφοράς, δεν αναπληρώνει γρήγορα τα υδατικά του αποθέματα, 

με αποτέλεσμα να καθίσταται επιβεβλημένη η ορθολογική του διαχείριση προκειμένου να 

προστατευτεί από ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση. 

 

− Οι αλλουβιακές και παράκτιες αποθέσεις συνιστούν ελεύθερους υδροφορείς, τα όρια των 

οποίων ταυτίζονται με τα όρια των αποθέσεων στους κόλπους της Καλλονής, της Γέρας και 

του Παππάδου στα κεντρικά, νότια και νοτιοανατολικά αντίστοιχα της Λέσβου, ενώ 

μικρότερες εμφανίσεις παρατηρούνται στα βόρεια και δυτικά του νησιού μεταξύ Μήθυμνας, 

Πολυχνίτου, Άντισσας και Ερεσσού. 

 

Η τροφοδοσία των υπόγειων νερών των χαλαρών ιζημάτων προέρχεται από τη διήθηση, την 

κατείσδυση και την αποθήκευση μέσα στα πετρώματα του υπεδάφους του νερού των 

βροχοπτώσεων, τη διήθηση του νερού που ρέει στα ποτάμια και διηθείται στο υπέδαφος. 

 

Τα υπόγεια νερά της Λέσβου είναι κατά κύριο λόγο φρέσκα νερά. Ο γενικός υδροχημικός τύπος για 

την πλειονότητα των υπόγειων νερών είναι Mg –HCO3 έως Ca – HCO3, ενώ υπάρχουν και νερά με 

υδροχημικό τύπο Na – Cl, προερχόμενα κυρίως από τις προσχωματικές λεκάνες της Καλλονής, της 

Γέρας, Πέτρας και Θέρμης, όπου οι προσχώσεις βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία με τη 
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θάλασσα. Η υδραυλική τους επικοινωνία με τη θάλασσα και η εντατική τους εκμετάλλευση έχουν 

ως αποτέλεσμα τοπικά την ποιοτική υποβάθμιση του υδροφορέα, εξαιτίας της θαλάσσιας 

διείσδυσης, η οποία παρατηρείται πολύ έντονα τη θερινή περίοδο, λόγω υπεράντλησης. Αυτό 

προκύπτει από τις υψηλές τιμές Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας πέραν των παραμετρικών ορίων για 

ανθρώπινη κατανάλωση, ως αποτέλεσμα φαινομένου υφαλμύρωσης. 

Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου και των αποθεμάτων στη μελέτη του ΙΓΜΕ (2020) 

λαμβάνεται για τη Λέσβο μέση ετήσια βροχόπτωση από 600-900 mm, ανάλογα με το υψόμετρο. 

Βασικό χαρακτηριστικό των διαθέσιμων στοιχείων είναι η απουσία δεδομένων επιφανειακής 

απορροής, ενώ χαρακτηριστικό της κατανομής των βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική τάση 

κατά τα τελευταία έτη. 

 Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών 

της Λέσβου, αυτά ανέρχονται σε 60,7x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές απώλειες 

των υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, καθώς και οι απολήψεις των υδροληπτικών 

έργων,, εκτιμάται ότι τα ετήσια δυνητικά εκμεταλλεύσιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα δεν 

υπερβαίνουν τα 41,0x106 m3 (ΙΓΜΕ, 2010). Υπολογίζεται ότι ο συνολικός όγκος απορροής του 

Νομού της Λέσβου είναι της τάξεως των 130-109m3 νερού βάσει της μορφολογίας και του 

υδρολογικού δικτύου του.  

Όσον αφορά το υπόγειο δυναμικό, οι πιο ενδιαφέρουσες περιοχές οι απολήψεις,  η ποιοτική και η 

ποσοτική τους κατάσταση φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ EL1436): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΥΣ 

Μέση 

Ετήσια 

Τροφοδος. 

(106 m3) 

Μέσες 

Ετήσιες 

απολήψεις 

Αρδευση

(106 m3) 

Ύδρευση 

(106 m3)) 

Κτηνοτροφία

(106 m3) 

Βιομηχανία

(106 m3) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

ΥΥΣ 

EL1400051 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ (Α) 

24.75 14.57 10.04 4.26 0.262 0.010 Καλή 

EL1400052 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ (Β) 

0.48 0.54 0.43 0.11 0.004 0.000 Κακή 

EL1400061 ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Α) 1.81 1.31 1.13 0.17 0.004 0.000 Καλή 

EL1400062 ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Γ) 0.53 0.09 0.09 0.00 0.001 0.000 Καλή 

EL1400070 

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟ

Σ 

7.72 1.94 1.82 0.10 0.022 0.004 Καλή 

EL1400080 ΛΑΡΣΟΥ 8.97 1.47 1.28 0.17 0.011 0.004 Καλή 

EL1400091 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α) 6.82 5.28 4.40 0.86 0.022 0.006 Καλή 

EL1400092 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Β) 0.46 0.48 0.47 0.00 0.001 0.000 Κακή 

EL1400101 ΓΕΡΑ (Α) 2.75 1.67 1.58 0.09 0.004 0.001 Καλή 

EL1400102 ΓΕΡΑ (Γ) 0.43 0.08 0.08 0.00 0.001 0.000 Καλή 

EL1400111 
ΣΕΔΟΥΝΤΑ 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
(Α) 

14.14 9.31 7.85 1.39 0.056 0.015 Καλή 

EL1400112 

ΣΕΔΟΥΝΤΑ - 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

(Β) 

0.26 1.22 1.13 0.09 0.002 0.001 Κακή 

ΣΥΝΟΛΟ 
69,12 37,96 30,3 7,24 0,39 0,041 
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Λήμνος  

Η Λήμνος ανήκει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχει έκταση 477km2 περίπου, μήκος ακτογραμμής 

264km, μέγιστο μήκος 22km και μέγιστο πλάτος 29km. Είναι κατ’ εξοχήν πεδινή, ιδιαίτερα στο 

κεντρικό και ανατολικό της τμήμα, όπου συγκεντρώνονται και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της. 

Υψηλότερη κορυφή είναι η Σκοπιά (470m) στο δυτικό μέρος της νήσου. 

 

Στο νησί δεν υπάρχουν επιφανειακά νερά λόγω του ήπιου ανάγλυφου, της υδατοστεγανούς 

διάπλασης των στρωμάτων και των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν 

τον μοναδικό υδάτινο πόρο. Οι φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες έχουν ένα μέσο βάθος 5-10m και 

αντλούνται με τη βοήθεια πολυάριθμων φρεάτων και γεωτρήσεων. Πάντως φαίνεται ότι έχει 

εξαντληθεί το υπάρχον υδατικό δυναμικό και υπάρχει έλλειψη υδατικών πόρων. Έχουν εντοπισθεί 

κάποιοι βαθείς υδροφόροι ορίζοντες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν αλλά απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση.  

 

Η πλειονότητα των γεωλογικών σχηματισμών, που απαντά στη Νήσο Λήμνο, είναι μέτριας έως 

χαμηλής απόδοσης, με υδροφορία να αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε ρωγματικά ηφαιστειακά 

και φλυσχικά, καθώς και σε αλλουβιακά υδρογεωλογικά περιβάλλοντα. Οι υδροφόροι ορίζοντες, 

που αναπτύσσονται διακρίνονται στον προσχωματικό και το ρωγματικό. Το μεν κοκκώδες 

υδροσύστημα αναπτύσσεται εντός των ποταμοχειμάρριων και αλλουβιακών αποθέσεων, το δε 

ρωγματικό αναπτύσσεται σε ηφαιστειακά και φλυσχικά – μολασσικά πετρώματα και είναι 

αμφότερα μέτριας έως χαμηλής απόδοσης. Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου και των 

αποθεμάτων στη μελέτη του ΙΓΜΕ (2020) λαμβάνεται για τη Λήμνο μέση ετήσια βροχόπτωση από 

460-520 mm, ανάλογα με το υψόμετρο. Βασικό χαρακτηριστικό των διαθέσιμων στοιχείων είναι η 

απουσία δεδομένων επιφανειακής απορροής. 

Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών της 

Λήμνου, αυτά ανέρχονται σε 10,8x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές απώλειες των 

υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, καθώς και οι απολήψεις των υδροληπτικών έργων τα 

διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά αποθέματα εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 7,5x106 m3. Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα ανανεώσιμα αποθέματα σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ, 

τα οποία διαφοροποιούνται από τα στοιχεία του ΙΓΜΕ κυρίως διότι λαμβάνονται υπόψιν και οι 

εκφορτίσεις των πηγών στο ισοζύγιο. Παρ όλα αυτά είναι ενδεικτικό της απουσίας στοιχείων, της 

διαφορετικής προσέγγισης κάθε μελετητή και της αβεβαιότητας που υπάρχει στα υπάρχει στα 

στοιχεία του υδατικού δυναμικού. 

Ο γενικός υδροχημικός τύπος για την πλειονότητα των υπόγειων νερών είναι Mg – SO4, ενώ 

υπάρχουν και νερά με υδροχημικό τύπο Na – Cl, γεγονός που καταδεικνύει την υφαλμύρωση, που 

έχει υποστεί το υπόγειο νερό σε παράκτιες κυρίως περιοχές, όπως στην περιοχή του Αεροδρομίου 

και σε αλλουβιακές αποθέσεις της Ανατολικής Λήμνου. Επίσης, παρατηρούνται ενίοτε υψηλές τιμές 

νιτρικών ιόντων (NO3), γεγονός που αποδίδεται σε αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 

Κωδικός ΥΥΣ  Ονομασία ΥΥΣ  Μέση 
Ετήσια 
Τροφοδοσία  
(106 m3)  

Μέσες 
Ετήσιες 
Απολήψεις  
(106 m3)  

Άρδευσ
η (106 
m3)  

Ύδρευση 
(106 m3)  

Κτηνοτροφ. 
(106 m3)  

Βιομηχα-
νία  
(106 m3)  

Ποσοτική 
Κατάστα-
ση  

EL1400011  ΦΛΥΣΧΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
(Α)  

8.23  1.37  0.94  0.40  0.040  0.000  Καλή  

EL1400012  ΦΛΥΣΧΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
(Γ)  

2.17  0.34  0.23  0.10  0.003  0.000  Καλή  

EL1400020  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
(Α)  

0.66  0.87  0.71  0.16  0.005  0.000  Κακή  

EL1400031  ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
(Α)  

3.23  1.81  1.09  0.69  0.030  0.000  Καλή  

EL1400032  ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
(Β)  

1.06  1.11  0.63  0.47  0.012  0.000  Κακή  

ΣΥΝΟΛΟ 15,3 5,5 3,6 1,8 0,1 0,00  

 

Δύο είναι τα σημαντικά επιφανειακά υδατικά σώματα του νησιού, οι λίμνες Αλυκή και 

Χορταρολίμνη. Στην λίμνη Αλυκή έχει κατασκευασθεί περιμετρική τάφρος που συγκεντρώνει τα 

νερά των μικρών ρεμάτων και τα οδηγεί προς τη θάλασσα. Με το έργο αυτό έχει πρακτικά 

μηδενιστεί πέραν των μικρών διηθήσεων από το κανάλι, η τροφοδοσία της Αλυκής με γλυκό νερό. 

Η τροφοδοσία αυτής γίνεται μόνο με θαλασσινό νερό μέσω των διηθήσεων από την ανατολική 

λωρίδα των αμμοθινών. Η λίμνη Χορταρολίμνη τροφοδοτείται με νερό τόσο μέσω των ρεμάτων που 

καταλήγουν σ’ αυτή όσο και μέσω της υπόγειας ασθενούς υδροφορίας. Η είσοδος της θάλασσας 

στη λίμνη παρεμποδίζεται από την ανάπτυξη ζώνης ικανού πλάτους που αποτελείται από άμμους 

στα ανατολικά, καθώς και από το ακρωτήρι Κέρος που παρεμποδίζει τους έντονους κυματισμούς. 

Τα νερά της Χορταρολίμνης είναι ελαφρώς υφάλμυρα. 

 

Αγ. Ευστράτιος  

Το νησί του Αγίου Ευστρατίου ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του βορείου Αιγαίου και η έκτασή 

του ανέρχεται περίπου σε 42km2, με μήκος ακτογραμμής 36km, ενώ ο επιμήκης άξονάς του φτάνει 

τα 10km και το μέγιστο πλάτος τα 7km. 

Το νησί του Αγίου Ευστρατίου συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά από ηφαιστειακά, πυροκλαστικά 

πετρώματα, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή υδροπερατότητα. Οι αλλουβιακές αποθέσεις είναι 

πολύ περιορισμένες σε έκταση και πάχος, με συνέπεια η υδροαποθηκευτικότητα και 

υδροχωρητικότητά τους να θεωρείται πολύ μικρή. Η παρουσία στεγανού υπόβαθρου κάτω από ένα 

συνεχή μικρού πάχους υδροπερατό σχηματισμό δεν ευνοεί τη δημιουργία πλούσιου και συνεχούς 

υδροφόρου ορίζοντα, ούτε πηγών ικανής παροχής. Οι λίγες πηγές στο νησί είναι διάσπαρτες και 

έχουν πολύ μικρή και όχι συνεχή παροχή.  

Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών 

Του Αγ. Ευστρατίου, αυτά ανέρχονται σε 1,7x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές 

απώλειες των υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, καθώς και οι απολήψεις των 
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υδροληπτικών έργων τα διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά αποθέματα εκτιμάται ότι δεν 

υπερβαίνουν τα 0,3x106 m3. 

Ο γενικός υδροχημικός τύπος για την πλειονότητα των υπόγειων νερών είναι Mg – Cl έως Na – Cl, 

ως αποτέλεσμα της υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφορέων. Σημαντικό πρόβλημα στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του νερού φαίνεται να υπάρχει στην ποσότητα των χλωριόντων, αφού η 

υπεράντληση του προσχωματικού υδροφορέα κατά τη θερινή περίοδο οδηγεί ενίοτε σε φαινόμενα 

υφαλμύρωσης. 

 

Χίος  

Η νήσος Χίος ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου και η έκτασή του 

ανέρχεται περίπου σε 844km2, με μήκος ακτογραμμής 227km, ενώ ο επιμήκης άξονάς του φτάνει τα 

50km και το μέγιστο πλάτος τα 29km. Η Χίος είναι ημιορεινή με το μεγαλύτερο τμήμα της 

επιφάνειάς της να εκτείνεται μέχρι υψόμετρο 400m, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις φθάνουν το 

18% της συνολικής έκτασης του νησιού. Με βάση τη μορφολογία του εδάφους η Χίος μπορεί να 

διαχωριστεί στη βόρεια ορεινή ζώνη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα, που είναι πεδινό με 

εκτεταμένες καλλιέργειες και το νοτιοανατολικό τμήμα, που είναι λοφώδες.  

Στο νησί της Χίου εντοπίζονται διάφορα υδροσυστήματα ποικίλης δυναμικότητας. Από αυτά 

ιδιαίτερης σημασίας είναι το υδροσύστημα της ΒΑ και Ν. Χίου, του Κορακάρη και του Νένητα.  

Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου και των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων στη Χίο, στη 

μελέτη του ΙΓΜΕ (2010) λαμβάνεται μέση ετήσια βροχόπτωση από 520-750 mm, ανάλογα με το 

υψόμετρο. Βασικό χαρακτηριστικό των διαθέσιμων στοιχείων είναι ότι υπάρχουν 8 βροχομετρικοί 

σταθμοί, η απουσία δεδομένων επιφανειακής απορροής, ενώ χαρακτηριστικό της κατανομής των 

βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική τάση κατά τα τελευταία έτη. 

Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών της 

Λέσβου, αυτά ανέρχονται σε 98,6x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές απώλειες των 

υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, καθώς και οι απολήψεις των υδροληπτικών έργων,, 

εκτιμάται ότι τα ετήσια δυνητικά εκμεταλλεύσιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα δεν υπερβαίνουν τα 

61,0x106 m3 (ΙΓΜΕ, 2010). Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα ανανεώσιμα αποθέματα 

σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ, τα οποία διαφοροποιούνται από τα στοιχεία του ΙΓΜΕ 

κυρίως διότι λαμβάνονται υπόψιν και οι εκφορτίσεις των πηγών στο ισοζύγιο. Παρ όλα αυτά είναι 

ενδεικτικό της απουσίας στοιχείων, της διαφορετικής προσέγγισης κάθε μελετητή και της 

αβεβαιότητας που υπάρχει στα υπάρχει στα στοιχεία του υδατικού δυναμικού. 

Στη Χίο αναβλύζει πλήθος πηγών, οι σημαντικότερες των οποίων είναι η πηγή του Ναγού, της Ρίνας, 

του Γιόσσωνα και της Λαγγάδας με παροχές που κυμαίνονται από 50 – 2000m3/h, 0 – 800m3/h, 30 – 

500m3/h και 80 – 200m3/h αντίστοιχα.   Οι πολυάριθμες πηγές του νησιού υφίστανται πλημμελή 

διαχείριση, αφού πολλές από αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, ενώ σημαντικά υδατικά πλεονάσματα των πηγών ρέουν ανεκμετάλλευτα ακόμη και κατά 

τη θερινή περίοδο αιχμής.. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται 

κατά κύριο λόγο και ανεξέλεγκτα από το δίκτυο ύδρευσης.  
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Στοιχεία πρόσφατων χημικών αναλύσεων και ιδιαίτερα αυτών της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι 

ο γενικός υδροχημικός τύπος για την πλειονότητα των υπόγειων νερών είναι Ca – HCO3 και Mg – 

HCO3 (φρέσκα νερά) έως Na – Cl (υφάλμυρα νερά), ως αποτέλεσμα της υφαλμύρωσης των 

παράκτιων προσχωματικών και καρστικών υδροφορέων. Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση 

χλωριόντων σε γεωτρήσεις και πηγάδια της περιοχής του Κάμπου, γεγονός που δείχνει την 

υπεράντληση των υφιστάμενων υδροληπτικών έργων και τεκμηριώνει την υψηλή τρωτότητα του 

συγκεκριμένου υδροσυστήματος στο μηχανισμό της υφαλμύρωσης. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι υψηλές τιμές νιτρικών ιόντων (NO3), αποδίδονται σε 

αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η αυξημένη παρουσία του 

υδραργύρου (Hg) η οποία είναι ιδιαίτερα αισθητή στο ευρύτερο υδροσύστημα του Κορακάρη.  

Παρατηρείται απουσία συστήματος υδρομετρήσεων όπως υδρομετρητών σε υδρογεωτρήσεις για 

τον έλεγχο των απολήψεων καθώς επίσης και απουσία ή η πλημμελής λειτουργία οικιακών 

υδρομετρητών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΥΥΣ 

Μέση Ετήσια 

Τροφοδοσία 

(106 m3) 

Μέσες 

Ετήσιες 

απολήψεις 

Αρδευση

(106 m3) 

Ύδρευση 

(106 m3)) 

Κτηνοτροφία(

106 m3) 

Βιομηχαν

.(106 m3) 

Ποσοτική 

κατάστασ

η ΥΥΣ 

EL1400130 ΒΔ/ΚΗΣ ΧΙΟΥ 22.58 0.54 0.48 0.06 0.006 0.000 Καλή 

EL1400141 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩ
Ν (Α) 

66.35 0.91 0.60 0.26 0.040 0.000 Καλή 

EL1400142 ΝΟΤΙΟΥ ΧΙΟΥ 
(Α) 

67.41 0.63 0.50 0.11 0.020 0.000 Καλή 

EL1400143 ΝΟΤΙΟΥ ΧΙΟΥ 
(Β) 

4.14 0.62 0.28 0.33 0.003 0.000 Κακή 

EL1400150 ΚΟΡΑΚΑΡΗ 2.99 3.64 2.43 1.21 0.011 0.001 Κακή 

EL1400160 ΚΑΜΠΟΥ 0.99 1.38 1.38 0.00 0.002 0.000 Κακή 

EL1400171 ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - 
ΝΕΝΗΤΑ (Α) 

3.54 0.89 0.80 0.08 0.001 0.000 Καλή 

EL1400172 ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - 
ΝΕΝΗΤΑ (Β) 

1.28 1.32 1.20 0.11 0.006 0.000 Κακή 

ΣΥΝΟΛΟ 
169,3 9,9 7,7 2,2 0,09 0,001 

 

 

 

Οινούσσες  

Οι Οινούσες ανήκουν στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, με 

έκταση 14.4km2 και περίμετρο ακτογραμμής 35km περίπου. Πρόκειται για πεδινό – λοφώδες νησί 

με την υψηλότερη κορυφή στα 177m στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Οι γεωλογικές συνθήκες είναι 

δυσμενείς και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία αξιόλογου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε νερό. Υπάρχουν μερικά αβαθή φρέατα για την κάλυψη 

περιορισμένων αναγκών.  

Τα διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά αποθέματα εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 250.000 m3. 
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Ο γενικός υδροχημικός τύπος των υπόγειων νερών είναι Mg – SO4 (ανάμικτα νερά) έως Na – Cl 

(υφάλμυρα νερά). 

Σημαντικό πρόβλημα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού φαίνεται να υπάρχει και στο 

μικροβιακό φορτίο (αερόβιοι μικροοργανισμοί και κολοβακτηριοειδή) των υπόγειων νερών, 

εξαιτίας της απουσίας χλωρίωσης στις δεξαμενές και το δίκτυο ύδρευσης, γεγονός που καθιστά το 

νερό ακατάλληλο για πόση και για οικιακή κατανάλωση χωρίς την απαραίτητη επεξεργασία. 

 

Ψαρά  

Η Νήσος Ψαρά βρίσκεται στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, 

έχει έκταση 42km2 και περίμετρο ακτογραμμής 36km περίπου. Πρόκειται για ημιορεινό νησί 

(λοφώδες) με την υψηλότερη κορυφή στο βόρειο τμήμα του (Προφήτης Ηλίας, 531m). 

Η πλειονότητα των γεωλογικών σχηματισμών που απαντά στη Νήσο Ψαρά είναι μέτριας έως 

χαμηλής απόδοσης, με υδροφορία να αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε προσχωματικά 

υδρογεωλογικά περιβάλλοντα. Ο εκμεταλλεύσιμος υδροφόρος ορίζοντας είναι προσχωματικός, ενώ 

αναπτύσσονται και άλλα δύο υδροσυστήματα το καρστικό και το ρωγματικό. Ο υδροφόρος αυτός 

ορίζοντας υφίσταται σημαντική εκμετάλλευση κυρίως για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών 

αναγκών του Δήμου με την παρουσία ρηχών γεωτρήσεων και φρεάτων (από 6m μέχρι 20m), για την 

ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών της περιοχής και οι παροχές τους δεν ξεπερνούν τα 10 – 20 

m3/h.  

Το καρστικό υδροσύστημα, λόγω της άμεσης υδραυλικής του επικοινωνίας με τη θάλασσα και της 

κλίσης των ασβεστολίθων προς αυτή, καθίσταται ανεκμετάλλευτο και επιρρεπές σε υφαλμύρωση.  

Τα διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά αποθέματα εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 300.000 m3. 

Σημαντικό πρόβλημα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού φαίνεται να υπάρχει στην ποσότητα 

των χλωριόντων, αφού η υπεράντληση του προσχωματικού υδροφορέα κατά τη θερινή περίοδο 

οδηγεί ενίοτε σε φαινόμενα υφαλμύρωσης. Παρατηρείται, μερικές φορές, αύξηση του μικροβιακού 

φορτίου των υπόγειων νερών, γεγονός που καθιστά πολλές φορές το νερό ακατάλληλο για οικιακή 

κατανάλωση χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία (π.χ. χλωρίωση). 

 

Σάμος  

Το νησί της Σάμου ανήκει διοικητικά στο Νομό Σάμου με την έκταση να ανέρχεται σε 479km2 

περίπου και το μήκος της ακτογραμμής σε 164km. Η Σάμος είναι κατά κύριο λόγο ορεινή με 

υψηλότερη κορυφή το όρος Κερκετέας στα 1417m στο δυτικό μέρος του νησιού. Με διεύθυνση Α -

αναπτύσσεται ένας ορεογραφικός άξονας, ο οποίος χωρίζει το νησί σε βόρειο και νότιο τμήμα. Οι 

πεδινές εκτάσεις του νησιού βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα (Πυθαγορείου και Βαθέος) και 

στο βορειοανατολικό (Δήμος Καρλοβασίου).  

Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου και των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων στη Σάμο, τα 

μετεωρολογικά στοιχεία προέρχονται από το σταθμό της ΕΜΥ που βρίσκεται στην περιοχή του 
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Πυθαγορείου, στο αεροδρόμιο του νησιού, και λειτουργεί συνεχώς από το 1950. Βασικό 

χαρακτηριστικό της κατανομής των βροχοπτώσεων είναι η σαφής πτωτική τάση κατά τα τελευταία 

έτη (ΙΓΜΕ 2010). Λαμβάνεται μέση ετήσια βροχόπτωση από 700-900 mm, ανάλογα με το υψόμετρο.  

Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών της 

Σάμου, αυτά ανέρχονται σε 41,7x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές απώλειες των 

υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, καθώς και οι απολήψεις των υδροληπτικών έργων,, 

εκτιμάται ότι τα ετήσια δυνητικά εκμεταλλεύσιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα δεν υπερβαίνουν τα 

30,5x106 m3 (ΙΓΜΕ, 2010). Στον Πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα ανανεώσιμα αποθέματα 

σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ, τα οποία διαφοροποιούνται από τα στοιχεία του ΙΓΜΕ και 

άλλων μελετών, κυρίως διότι λαμβάνονται υπόψιν και οι εκφορτίσεις των πηγών στο ισοζύγιο. Παρ 

όλα αυτά είναι ενδεικτικό της απουσίας αξιόπιστων στοιχείων και μετρήσεων, της διαφορετικής 

προσέγγισης κάθε μελετητή και του βαθμού αβεβαιότητας που υπάρχει στα στοιχεία του υδατικού 

δυναμικού. 

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του υπόγειου υδατικού δυναμικού, στο νησί, διακρινονται διάφοροι 

υδροφόροι ορίζοντες και υδροσυστήματα όπως οι ασβεστόλιθοι Μυτιληνιών – Χάρας, 

Υδροσύστημα Ιμβρεσσού και Κατώτερος ορίζοντας του Νεογενούς της λεκάνης Καρλοβασίου, των 

μαρμάρων Βουρλιωτών – Μύλων, των μαρμάρων του Παλιοκάστρου, των μαρμάρων των παρυφών 

του Κερκετέα, των Μαρμάρων του Κερκετέα, των σχιστολίθων της Αμπέλου και τα κοκκώδη 

υδροσυστήματα Κάμπου Χώρας και Μεσοκάμπου.  

Από τα υδροσυστήματα αυτά αναβλύζουν περισσότερες από 150 πηγές αξιόλογης παροχής οι 

οποίες απαντούν γεωγραφικά σε όλη την έκταση του νησιού καθώς και πολυάριθμες μικρότερες 

πηγές. Οι πολυάριθμες πηγές της περιοχής του Καρβούνη υφίστανται πλημμελή διαχείριση, αφού 

πολλές από αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ 

σημαντικά υδατικά πλεονάσματα των πηγών της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου (Βαλεοντάδες, Μάζι 

κλπ) ρέουν επίσης ανεκμετάλλευτα ακόμη και κατά τη θερινή περίοδο αιχμής. Σε πολλές περιοχές 

σημαντικές ποσότητες νερού από το δίκτυο ύδρευσης διατίθενται για άρδευση, ενώ σε μερικές 

περιπτώσεις (π.χ. Άμπελος, Αγ. Κων/νος) το πλεόνασμα των πηγαίων υδάτων διατίθεται στο δίκτυο 

άρδευσης ή ακόμη και στο υδρογραφικό δίκτυο (ρέματα), ενώ γειτονικές περιοχές όπως οι 

Βουρλιώτες παρουσιάζουν την αντίστοιχη περίοδο σημαντικό έλλειμμα υδρευτικού ύδατος. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται ανεξέλεγκτα από το δίκτυο 

ύδρευσης. 

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε πολλές περιπτώσεις 

είναι απαρχαιωμένα (π.χ. πόλη της Σάμου) και παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες και συχνότατες 

βλάβες. Οι απώλειες σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμόδιων φτάνουν σε μερικές περιπτώσεις και το 

60%.  

Στοιχεία πρόσφατων χημικών αναλύσεων και ιδιαίτερα αυτών της παρούσας μελέτης 

παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις χλωριόντων σε γεωτρήσεις της περιοχής του 

Μεσοκάμπου, γεγονός που δείχνει την υπεράντληση των γεωτρήσεων της περιοχής και τεκμηριώνει 

την υψηλή τρωτότητα του συγκεκριμένου υδροσυστήματος στο μηχανισμό της υφαλμύρωσης. 
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Παρατηρείται απουσία συστήματος υδρομετρήσεων όπως υδρομετρητών σε υδρογεωτρήσεις για 

τον έλεγχο των απολήψεων καθώς επίσης και απουσία ή η πλημμελής λειτουργία οικιακών 

υδρομετρητών κατανάλωσης  

Η ορθολογική εκμετάλλευση των υδατικών πόρων του νησιού θα πρέπει απαραίτητα να 

περιλαμβάνει την πλήρη αξιοποίηση και υδρομάστευση σημαντικών πηγών, όπως αυτές του 

Ιμβρεσσού, καθώς και γεωτρητική έρευνα για την αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων των 

υδροσυστημάτων Μυτιλινιών, Καρλοβασίου ανάλογα πάντοτε με τα εκάστοτε ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΥΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΥΥΣ 

Μέση Ετήσια 

Τροφοδοσία 

(106 m3) 

Μέσες 

Ετήσιες 

απολήψεις 

Αρδευση

(106 m3) 

Ύδρευση 

(106 m3)) 

Κτηνοτροφία

(106 m3) 

Βιομηχανί

α(106 m3) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

ΥΥΣ 

EL140024
1 

ΚΕΡΚΕΤΕΑ (Α) 15.66 0.34 0.20 0.15 0.003 0.000 Καλή 

EL140024
2 

ΚΕΡΚΕΤΕΑ (Β) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 Κακή 

EL1400250 ΥΔΡΟΥΣΑΣ - 
ΜΑΡΑΘΟΚ

ΑΜΠΟΥ 

5.09 1.73 1.36 0.37 0.006 0.000 Καλή 

EL1400260 ΚΑΡΒΟΥΝΗ 11.62 0.79 0.77 0.02 0.002 0.000 Καλή 

EL1400270 ΙΜΒΡΕΣΣΟΥ 4.08 0.65 0.54 0.10 0.001 0.000 Καλή 

EL1400280 ΒΟΥΡΛΙΩΤ
ΩΝ - 

ΜΥΛΩΝ 

4.53 0.80 0.29 0.51 0.001 0.000 Καλή 

EL1400290 ΜΥΤΙΛΗΝΙ
ΩΝ - ΧΩΡΑΣ 

8.14 2.06 1.43 0.63 0.006 0.000 Καλή 

EL1400301 KΑΜΠΟΥ 
ΧΩΡΑΣ (Α) 

1.15 0.99 0.87 0.12 0.000 0.000 Καλή 

EL1400302 KΑΜΠΟΥ 
ΧΩΡΑΣ (Β) 

0.34 0.34 0.34 0.00 0.001 0.000 Κακή 

EL1400311 ΒΑΘΕΟΣ 15.26 1.42 0.40 1.01 0.003 0.000 Καλή 

EL1400312 ΜΕΣΟΚΑΜ
ΠΟΥ 

0.29 0.64 0.07 0.58 0.000 0.000 Κακή 

ΣΥΝΟΛΟ 
66,2 9,8 6,3 3,5 0,02 0 

 

 
 

Ικαρία  

Αιγαίου και η έκτασή της ανέρχεται σε 254.6km2, με περίμετρο ακτογραμμής 100km περίπου. Το 

κύριο χαρακτηριστικό της μορφολογίας της Ικαρίας είναι το επίμηκες σιγμοειδές σχήμα, 

διεύθυνσης ΑΒΑ – 0Ν0, καθώς και η ανομοιομορφία του αναγλύφου, το οποίο στο βόρειο τμήμα 

είναι ομαλό με βαθιές αυλακώσεις, ενώ στο νότιο είναι απόκρημνο με την ανάπτυξη μεγάλων 

μορφολογικών κλίσεων (η οροσειρά του Αιθέρα (1070m) διασχίζει το νησί σε όλο το μήκος του). 

Το νησί δέχεται σημαντικές βροχοπτώσεις Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου και των 

υπόγειων υδατικών αποθεμάτων στην Ικαρία, λαμβάνεται μέση ετήσια βροχόπτωση από 870-890 

mm, ανάλογα με το υψόμετρο.  

Τα ρωγματικά υδροσυστήματα Ανατ. Ικαρίας – Αγ. Κηρύκου και Δυτ. Ικαρίας – Ραχών. Αποτελούν τα 

σημαντικότερα υδροσυστήματα, αφού πάνω από το 90% της έκτασης του νησιού συνίσταται από 
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γνευσιακά και γρανιτικά πετρώματα .Η υδροδότηση των οικισμών του νησιού γίνεται σχεδόν 

εξολοκλήρου από τα υδροσυστήματα αυτά καθώς υδρομαστεύεται πλήθος πηγών, όπως οι πηγές 

Αρνόσκαλα, Δρακοσπηλιό, Πλύστρες, Ερίφης, Μονή Λευκάδος κ.ά. Ωστόσο, οι παροχές των πηγών 

αυτών κυμαίνονται σημαντικά καθόλη τη διάρκεια του έτους και σε ορισμένες πηγές παρατηρείται 

ακόμη και στείρευση ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο (κυμαινόμενη παροχή από 0 μέχρι 80m3/h), 

οπότε παρατηρείται έλλειψη νερού σε περιόδους αιχμής.  

Σχετικά με τα συνολικά ετήσια, δυνητικά, ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα των υπόγειων νερών της 

Ικαρίας, αυτά ανέρχονται σε 27,6x106 m3 περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη οι πλευρικές απώλειες των 

υδροφόρων σχηματισμών προς τη θάλασσα, οι οποίες στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, καθώς και οι απολήψεις των υδροληπτικών έργων, εκτιμάται ότι τα ετήσια δυνητικά 

εκμεταλλεύσιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα δεν υπερβαίνουν τα 5,5x106 m3 (ΙΓΜΕ, 2010). Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα ανανεώσιμα αποθέματα σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ, 

τα οποία διαφοροποιούνται από τα στοιχεία του ΙΓΜΕ και άλλων μελετών, κυρίως διότι 

λαμβάνονται υπόψιν και οι εκφορτίσεις των πηγών στο ισοζύγιο. Παρ όλα αυτά είναι ενδεικτικό της 

απουσίας αξιόπιστων στοιχείων και μετρήσεων, της διαφορετικής προσέγγισης κάθε μελετητή και 

του βαθμού αβεβαιότητας που υπάρχει στα στοιχεία του υδατικού δυναμικού. 

Το καρστικό υδροσύστημα, λόγω της άμεσης υδραυλικής του επικοινωνίας με τη θάλασσα είναι 

επιρρεπές σε ανθρωπογενείς πιέσεις (υπεράντληση – υφαλμύρωση).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΥΣ 

Μέση Ετήσια 

Τροφοδοσία 

(106 m3) 

Μέσες 

Ετήσιες 

απολήψεις 

Αρδευση

(106 m3) 

Ύδρευση 

(106 m3)) 

Κτηνοτροφία(

106 m3) 

Βιομηχανία

(106 m3) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

ΥΥΣ 

EL1400190 ΡΑΧΩΝ 12.87 1.85 1.30 0.55 0.000 0.000 Καλή 

EL1400200 ΕΥΔΗΛΟΥ 2.88 0.25 0.23 0.02 0.000 0.000 Καλή 

EL1400210 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ 4.20 0.39 0.39 0.00 0.000 0.000 Καλή 

ΣΥΝΟΛΟ 
20,0 2,5 1,9 0,6 0,0 0,0 

 

 
 

Φούρνοι - Θύμαινα 

Οι Φούρνοι αποτελούν σύμπλεγμα από μικρά νησιά και βραχονησίδες, που τα μεγαλύτερα από 

αυτά και κατοικημένα είναι οι Φούρνοι και η Θύμαινα, τα οποία ανήκουν στα υπόλοιπα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου.  

 

Ρωγματικό υδροσύστημα Φούρνων (1464) 

Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα καταλαμβάνουν το κεντρικό μέρος του νησιού και θεωρούνται 

εν γένει υδατοστεγή. Εν μέρει, στο σχηματισμό των κρυσταλλικών σχιστολίθων δύναται να 

διαμορφωθεί ασθενής και φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας στον αποσαθρωμένο μανδύα. Οι 

σχιστόλιθοι αυτοί εμφανίζονται έντονα κατά τόπους διαρρηγμένοι και κατακερματισμένοι, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν ασθενή υδροφορία εντός του διαμορφούμενου δευτερογενούς 
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πορώδους και με το υπόγειο νερό να κινείται διαμέσου ρωγμών και ασυνεχειών, αποκτώντας 

χαρακτηριστικά ημιϋδροφορέα. Η υπόγεια υδροφορία των σχιστολίθων αυξάνεται σημαντικά όταν 

απαντούν ενστρώσεις μαρμάρων εντός της μάζας τους. 

 

Καρστικό υδροσύστημα Θύμαινας (τοπικού και περιορισμένου υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος) 

Πρόκειται για συμπαγή, αδροκρυσταλλικά μάρμαρα, εν γένει υδροπερατά, εξαιτίας του 

δευτερογενούς πορώδους, ενώ ο υψηλός βαθμός αποκάρστωσης και τεκτονισμού έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη υδροπερατότητά τους. Τα μάρμαρα βυθίζονται μέχρι το υψόμετρο της 

θάλασσας ή και χαμηλότερα, θάλασσας, επομένως έρχονται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα με 

αποτέλεσμα την υφαλμύρωση του καρστικού υπόγειου νερού, λόγω ανάμιξής του το θαλασσινό 

ενώ μια σημαντική ποσότητα του κατεισδύοντος μετεωρικού νερού εκφορτίζει υποθαλάσσια με τη 

μορφή παράκτιων ή και υποθαλάσσιων, καρστικών, υφάλμυρων πηγών.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Υδρολιθολογικός σχηματισμός 
έκταση 

Ύψος 

βροχής 

Συντ/στής 

κατείσδυσης Δυνητικά ανανεώσιμα 

υδατικά αποθέματα 
km2 mm % 

Αλλουβιακές αποθέσεις – 
προσχώσεις, ποταμοχειμμάριες 

αποθέσεις 

0,9 726 15 98.010 

Σχιστόλιθοι με ενστρώσεις 
μαρμάρων,εναλλαγές ψαμμιτών – 

αργιλικών σχιστολίθων 

2,1 726 8 121.968 

ΣΥΝΟΛΟ 3   219.978 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΝΗΣΟΣ ΘΥΜΑΙΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Υδρολιθολογικός σχηματισμός 
έκταση 

Ύψος 

βροχής 

Συντ/στής 

κατείσδυσης Δυνητικά ανανεώσιμα 

υδατικά αποθέματα 
km2 mm % 

Ασβεστόλιθοι δολομίτες 8,4 726 30 1.830.000 

Σχιστόλιθοι  - ηφαιστειακά 

πετρώματα 
0,1 726 5 3.600 

ΣΥΝΟΛΟ 8,5   1.833.000 
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Η πλειονότητα των γεωλογικών σχηματισμών, που απαντούν στις Νήσους Φούρνοι και Θύμαινα 

είναι μέσης έως χαμηλής απόδοσης, με υδροφορία να αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, στους 

ορίζοντες των μαρμάρων, που απαντούν εντός των διαφόρων τύπων σχιστολίθου.  

Σε ό,τι αφορά το ρωγματικό υδροσύστημα Φούρνων τα διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά 

αποθέματα εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 100.000 m3.  

Για το καρστικό υδροσύστημα Θύμαινας τα κατεισδύοντα νερά όπως εκφορτίζονται άμεσα στη 

θάλασσα με αποτέλεσμα τα εκμεταλλεύσιμα υδατικά αποθέματα της νήσου Θύμαινας να είναι 

μηδαμινά.  

 

2.4.2 ΙΑΜΑΤΙΚEΣ ΠΗΓEΣ  

Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου υπάρχει σημαντικός αριθμός ιαματικών πηγών εξαιτίας του 

πλούσιου γεωλογικού αποθέματος από όπου πηγάζουν τα νερά. Ιαματικές πηγές συναντώνται σε 

αρκετά από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.  

 

Λέσβος  

Στη Λέσβο και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα υπάρχει μεγάλος αριθμός θερμών αναβλύσεων, 

συνήθως κοντά στην θάλασσα ή σε μικρή απόσταση από αυτήν. Οι πηγές του νησιού είναι οι εξής: 

Ευθαλούς, Αργένου, Λουτρόπολης Θερμής, Κουρτζή, Κόλπον Γέρας, Λισβορίου, Πολυχνίτου, 

Πλωμαρίου, Πυργίου, Λουτρά Μυτιλήνης, Λάρσου και Γερακαρίου. 

 

➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Θερμών του Κόλπου της Γέρας  

 

Σε απόσταση 8,5km από τη Μυτιλήνη, στο δρόμο Μυτιλήνης- Αγιάσου, βρίσκεται η ιαματική πηγή 

"Θέρμα" κόλπου Γέρας. Η θερμοκρασία του νερού της πηγής είναι 39,7οC. Ο Φυσικός αυτός πόρος 

χαρακτηρίζεται θερμός Cl- Na- Ca- Li- Br- B υποτονικό, με ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

 

➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Πολιχνίτου  

 

Οι ιαματικές πηγές Πολιχνίτου βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, 45km από τη 

Μυτιλήνη και 1,5km από τον παραδοσιακό οικισμό του Πολιχνίτου. Τα νερά αναβλύζουν από 

πολλές πηγές, μέσα από ηφαιστιογενή πετρώματα. Πρόκειται για ένα μοναδικό «φυσικό 

θερμαλιστικό γεωθερμικό πάρκο». Η θερμοκρασία του νερού είναι 67- 92οC και χαρακτηρίζεται ως 

υπέρθερμο Cl- Na- K- B υποτονικό ιαματικό νερό.  
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➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Ευθαλούς  

 

Σε απόσταση 4km βορειανατολικά από το Μόλυβο βρίσκεται η Ευθαλού (ή Εφταλού). Η 

θερμοκρασία του νερού της πηγής είναι 43- 46οC και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο Cl- Na- Ca- K- B 

υποτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

Χίος  

➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Αγιασμάτων  

 

Η πηγή Αγιασμάτων βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της νήσου Χίου και απέχει 57,5km από την 

πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία του νερού της πηγής είναι 57,5οC και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμη 

Cl- Na- K-Br-I-B- Sr- Li ιαματική αλιπηγή.  

 

Ικαρία  

Οι ιαματικές πηγές της χαρακτηρίζονται σαν ανερχόμενες ρηξιγενείς αλιπηγές και κατατάσσονται 

μεταξύ των ισχυρότερων ραδιούχων πηγών του κόσμου. Τα λουτρά της Ικαρίας και οι θεραπευτικές 

τους ιδιότητες είναι γνωστά από την αρχαιότητα.  

 

➢ Αλιπηγή Ασκληπιού  

 

Η θερμοκρασία του νερού είναι 40οC και χαρακτηρίζεται ως μετεωρικό και θαλάσσιο- υπέρθερμο 

υπερτονικό Na-Cl-K-B ισχυρώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

 

➢ Αλιπηγή Αγίας Κυριακής  

 

Η θερμοκρασία του νερού είναι 37οC και χαρακτηρίζεται ως θερμό υπερτονικό Na-Cl-K-B μετρίως 

ραδιενεργό ιαματικό νερό. 

 

➢ Αλιπηγή Απόλλωνα Θέρμων  

 

Η θερμοκρασία του νερού είναι 47,8οC και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο υπερτονικό Na-Cl-K-B 

ισχυρώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

 

➢ Αλιπηγή Θέρμο Λευκάδας  
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Η θερμοκρασία του νερού είναι 58οC και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο υπερτονικό Na-Cl-K-B 

ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

 

➢ Αλιπηγή Σπηλαίου  

 

Η θερμοκρασία του νερού είναι 54οC και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο υπερτονικό Na-Cl-K-B 

μετρίως ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

Στην περιοχή των Θέρμων και Αγίου Κηρύκου υπάρχουν κι άλλες θερμές ιαματικές πηγές, π.χ. οι 

πηγές Κράτσα, Παμφίλη.  

 

Λήμνος  

➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Θερμών  

 

Η ιαματική πηγή των Θερμών βρίσκεται σε απόσταση 4km από τη Μύρινα. Η θερμοκρασία του 

νερού της πηγής είναι 39-43οC. Είναι κατάλληλο και για πόση και χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο Na-

Cl-HCO3-Br υποτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό.  

 

➢ Ιαματικός Φυσικός Πόρος Πλάκας Λήμνου  

 

 

2.4.4 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 

 

Με την απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2010 & ΦΕΚ 1572/Β/2010), της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 

Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τις αποφάσεις έγκρισης της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων των 1ων ΣΔΛΑΠ καθορίστηκαν οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών της χώρας. 

Ως «Λεκάνη απορροής ποταμού» ορίζεται η εδαφική έκταση από την οποία αποστραγγίζεται το 

σύνολο της απορροής (βροχόπτωση ή/ και χιονόπτωση) μιας περιοχής, μέσω του υδρογραφικού 

δικτύου της (διαδοχικών ρευμάτων, χειμάρρων, ποταμών, και πιθανώς λιμνών) και παροχετεύεται 

στη θάλασσα μέσω της εκβολής (ή δέλτα) ποταμού.  

Σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Ανατολικού Αιγαίου (EL1436) η Λεκάνη Απορροής Ποταμών του 

ΥΔ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κωδικός 

λεκάνης 

Ονομασία 

λεκάνης 

 Υψόμετρα (m) 

Έκταση 

(km2) 

Μέσο Μέγιστο Ελάχιστο 

EL1436 Ανατολικού 

Αιγαίου 

3.829,64 231,23 1.444 0 

 

Τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά, σε συνδυασμό με τη γεωλογική 

διαμόρφωσή τους και την μικρή έκτασή τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού 
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δικτύου και αξιόλογων υδρολογικών λεκανών. Έτσι η αποστράγγιση των νερών της βροχής 

πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη, ενώ 

εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος και Χίος, που ξεπερνούν έκαστο σε έκταση τα 500 km2 

(αντίστοιχα 1.630 και 841 km2).  

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά έχουν συνολική έκταση 3.835,9 km2, με το ανάγλυφο του 

εδάφους να διαφέρει σημαντικά από νησί σε νησί, με τη Σάμο να παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό ορεινών εκτάσεων και τη Λήμνο το μεγαλύτερο ποσοστό πεδινών εκτάσεων. Η κατανομή 

της ξηράς στο σύνολο του υδατικού διαμερίσματος δεν καθιστά εφικτή την ανάπτυξη μεγάλων 

υδρολογικών λεκανών στο σύνολο των νησιών. Η μεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη του 

διαμερίσματος είναι της Καλλονής της Λέσβου, με έκταση 270 km2. Για τον λόγο αυτό η εκτίμηση 

του υδατικού διαμερίσματος γίνεται λαμβάνοντας ως μονάδα, δηλαδή θεωρείται ως υδρολογική 

και υδρογεωλογική ενότητα, κάθε νησί ξεχωριστά. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των 

επιφανειακών υδάτων στοχεύει αρχικά στην αναγνώριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων 

και την κατάταξή τους σε 4 κατηγορίες:  

 

• Ποταμοί: Συστήματα εσωτερικών υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστον στην επιφάνεια του 

εδάφους αλλά το οποίο μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής του να ρέει υπογείως.  

 

• Λίμνες: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων.  

 

• Μεταβατικά ύδατα: Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία 

είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία μπορεί να 

επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.  

 

• Παράκτια: τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής της 

οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο 

της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία κατά 

περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.  

 

 Συνοπτικά, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) προσδιορίσθηκαν 

συνολικά 68 επιφανειακά ΥΣ, από τα οποία 51 ποτάμια και 17 παράκτια.  

 

Στον επόμενο Πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 29) δίδονται τα στοιχεία των λεκανών απορροής των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων, πλην ταμιευτήρων, όπως μήκος, έκταση Λεκάνης Απορροής, μέση ετήσια 

απορροή κλπ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΣ (ΠΛΗΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

2013/480/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ MED GIG, ΣΤΗΝ ΛΑΠ ΤΟΥ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL1436) (Πηγή: αναθεωρημένο 

ΣΔΛΑΠ) 

A/A Όνομα ΥΣ Κωδικός ΥΣ Μήκος 
(km) 

Άμεση 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Aθροιστική 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Μέση 
Ετήσια 

Απορροή 
(hm3) 

Τύπος Νησί 

1 ΚΑΤΑΛΑΚΟΣ EL1436R000100001N 4,05 30,2 30,2 3,45 R-M5 Λήμνος 
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A/A Όνομα ΥΣ Κωδικός ΥΣ Μήκος 
(km) 

Άμεση 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Aθροιστική 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Μέση 
Ετήσια 

Απορροή 
(hm3) 

Τύπος Νησί 

2 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. EL1436R000200005N 14,23 82,6 82,6 30,63 R-M5 Λέσβος 

3 ΑΤΣΙΚΗ EL1436R000300002N 3,48 56,2 56,2 6,22 R-M5 Λήμνος 

4 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ 
Π. 

EL1436R000400008N 4,65 33,9 95,7 30,76 R-M5 Λέσβος 

5 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ 
Π. 

EL1436R000400009N 7,04 40,9 40,9 13,16 R-M5 Λέσβος 

6 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ 
Π. 

EL1436R000402010N 7,19 20,9 20,9 6,71 R-M5 Λέσβος 

7 ΑΥΛΩΝ Ρ. EL1436R000500003N 1,43 19,8 19,8 2,61 R-M5 Λήμνος 

8 ΤΣΙΚΝΙΑΣ Π. EL1436R000600018N 5,30 7,5 92,4 32,21 R-M5 Λέσβος 

9 ΤΣΙΚΝΙΑΣ Π. EL1436R000600019N 5,01 20,7 84,9 29,62 R-M5 Λέσβος 

10 ΚΑΣΠΑΚΑΣ Ρ. EL1436R000700004N 3,81 14,7 14,7 1,77 R-M5 Λήμνος 

11 ΕΛΙΝΤΑΣ Ρ. EL1436R000800028N 2,79 61,4 61,4 8,86 R-M5 Χίος 

12 ΣΕΔΟΥΝΤΑΣ Π. EL1436R000900011N 8,47 24,3 24,3 11,06 R-M5 Λέσβος 

13 ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟΣ 
Π. 

EL1436R001000033N 2,54 6,3 46,7 17,01 R-M5 Σάμος 

14 ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟΣ 
Π. 

EL1436R001000034N 5,13 40,3 40,3 14,72 R-M1 Σάμος 

15 ΑΚΡΑΣΙ Ρ. EL1436R001100012N 9,51 28,7 28,7 13,84 R-M5 Λέσβος 

16 ΒΟΥΡΚΟΥ Ρ. EL1436R001500014N 4,74 21,0 56,9 23,78 R-M5 Λέσβος 

17 ΒΟΥΡΚΟΥ Ρ. EL1436R001500015N 11,69 35,8 35,8 14,99 R-M5 Λέσβος 

18 ΛΑΓΚΑΔΑ Ρ. EL1436R001700016N 3,11 8,4 65,4 15,33 R-M1 Λέσβος 

19 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ EL1436R001900017N 1,64 0,6 48,8 14,67 R-M5 Λέσβος 

20 ΕΝΝΙΑ ΚΑΜΑΡΕΣ 

Ρ. 

EL1436R002100021N 1,76 26,1 43,3 11,93 R-M1 Λέσβος 

21 ΠΟΤΑΜΙΑ EL1436R002300022N 3,29 4,2 33,9 12,53 R-M5 Λέσβος 

22 ΜΕΛΑΔΙΑ Ρ. EL1436R002500023N 7,50 36,9 36,9 11,77 R-M5 Λέσβος 

23 ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ EL1436R002700024N 3,88 5,7 5,7 2,30 R-M5 Χίος 

24 ΑΛΒΑΝΟΣ Ρ. EL1436R002900025N 3,90 13,3 13,3 5,00 R-M5 Χίος 

25 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ Ρ. EL1436R003100026N 5,08 13,1 13,1 4,19 R-M5 Χίος 

26 ΦΑΝΟΠΥΡΓΩΝ Ρ. EL1436R003300027H 5,95 59,2 59,2 6,85 R-M5 Χίος 

27 ΑΧΥΡΩΝΑ Ρ. 

(ΛΟΥΤΡΑ) 

EL1436R003500029N 13,47 41,8 41,8 12,08 R-M5 Χίος 

28 ΒΟΛΙΣΣΟΣ EL1436R003900031N 8,46 11,6 11,6 3,77 R-M5 Χίος 

29 ΑΓ.ΜΑΡΚΕΛΑ Ρ. EL1436R004100032N 1,56 21,2 21,2 7,04 R-M5 Χίος 

30 ΙΜΒΡΕΣΟΣ Ρ. EL1436R004300037N 2,31 44,9 44,9 14,98 R-M5 Σάμος 

31 ΚΑΤΣΑΪΤΗ Ρ. EL1436R009900002N 2,85 4,8 4,8 0,58 R-M5 Λήμνος 

32 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ

Σ 

EL1436R009900003N 2,06 15,3 15,3 4,99 R-M5 Λέσβος 

33 ΛΑΓΚΑΔΑ Ρ. EL1436R009900004N 7,24 30,9 30,9 7,24 R-M5 Λέσβος 

34 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜ

ΟΣ 

EL1436R009900005N 4,24 26,2 26,2 6,14 R-M1 Λέσβος 

35 ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ Ρ. EL1436R009900006N 6,91 10,1 10,1 2,73 R-M1 Λέσβος 

36 ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ Π. EL1436R009900007N 3,83 6,5 6,5 1,78 R-M5 Λέσβος 

37 ΒΟΥΒΑΡΗΣ Π. EL1436R009900008N 9,71 25,4 25,4 8,29 R-M1 Λέσβος 

38 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ EL1436R009900009N 7,13 48,2 48,2 14,48 R-M5 Λέσβος 

39 ΤΣΙΚΝΙΑΣ Π. EL1436R009900010N 14,81 64,2 64,2 22,41 R-M5 Λέσβος 

40 ΕΝΝΙΑ ΚΑΜΑΡΕΣ 

Ρ. 

EL1436R009900011N 2,30 17,1 17,1 4,73 R-M1 Λέσβος 

41 ΠΟΤΑΜΙΑ EL1436R009900012N 2,80 29,8 29,8 10,99 R-M5 Λέσβος 

42 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 

EL1436R009900013N 5,48 18,9 18,9 6,58 R-M1 Λέσβος 

43 ΧΑΛΑΝΤΡΑ Ρ. EL1436R009900014H 5,30 30,5 57,4 10,51 R-M5 Λέσβος 

44 ΧΑΛΑΡΗΣ Π. EL1436R009900015N 7,04 12,0 20,9 6,34 R-M1 Ικαρία 

45 ΧΑΡΑΚΟΥ Ρ. EL1436R009900016N 5,65 8,6 8,6 4,04 R-M1 Ικαρία 

46 ΜΥΡΣΟΝΟΣ Π. EL1436R009900017N 3,58 10,2 10,2 5,38 R-M1 Ικαρία 

47 ΠΟΤΑΜΙ Ρ. EL1436R009900018N 4,10 11,2 11,2 2,57 R-M5 Σάμος 

48 ΑΜΦΙΛΥΣΣΟΣ Π. EL1436R009900019N 12,74 22,6 22,6 10,21 R-M5 Σάμος 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  5,64 25,5 35,4    



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  78 
 

A/A Όνομα ΥΣ Κωδικός ΥΣ Μήκος 
(km) 

Άμεση 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Aθροιστική 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km2) 

Μέση 
Ετήσια 

Απορροή 
(hm3) 

Τύπος Νησί 

ΣΥΝΟΛΟ     514   

 

Μια γενική παρατήρηση είναι η ύπαρξη πολλών παράκτιων και/ή μικρού μήκους ρεμάτων, που 

αποστραγγίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού διαμερίσματος, καθιστώντας δύσκολη την 

εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών. Το μέσο μήκος των χειμάρρων είναι μόλις 5,64 km. 

Επίσης, η ανάπτυξη καρστικών, κυρίως, υδροφορέων ανοιχτών προς τη θάλασσα δημιουργεί 

περαιτέρω  δυσκολίες στην αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων νερού (υπερεκμετάλλευση, 

υφαλμύριση). 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ευνοείται η ανάπτυξη μεγάλων υδρογεωλογικών λεκανών στο 

υδατικό διαμέρισμα. Η μέση έκταση της άμεσης λεκάνη απορροής των χειμάρρων – ποταμών είναι 

μόλις 25,5 km2. Κατ’ επέκταση οι χείμαρροι και οι πηγές δεν έχουν σημαντικό μέγεθος και ανάπτυξη 

και πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα ποιότητας νερού. Τα ρυθμιστικά αποθέματα όμως 

αυτών των πηγών συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση τοπικών ζητήσεων, κυρίως 

υδρεύσεων. 

 

Η εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα υπόγειου νερού δεν είναι δυνατό να 

αξιοποιηθεί παρά μόνο σ’ ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα διάφορα νησιά και 

εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαμόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών με υδραυλικό φράγμα 

προς τη θάλασσα, και από τη γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής. 

 

2.4.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

 

Για την εκτίμηση των υδατικών αποθεμάτων της χώρας, αλλά και του υπό μελέτη ΥΔ, έχουν γίνει 

αρκετές προσπάθειες.  

 

Ειδικότερα όμως η εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου στην πλειονότητα των νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου (ΕΛ1436) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ικανοποιητική ακρίβεια, λόγω της έλλειψης 

κρίσιμων υδρομετεωρολογικών δεδομένων. Οι σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι απαιτούν 

συνήθως δεδομένα εισόδου, όπως κλιματικά και μικροκλιματικά δεδομένα (βροχή, σχετική 

υγρασία, ταχύτητα ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία), καθώς και μετρήσεις επιφανειακής απορροής σε 

επιλεγμένους χειμάρρους τουλάχιστον με ημερήσιο χρονικό βήμα. Ας σημειωθεί ότι απουσιάζουν 

από τα περισσότερα νησιά κατάλληλα όργανα και σταθμοί μέτρησης υδρομετεωρολογικών 

παραμέτρων.  

 

Σε ό,τι αφορά τις εκροές νερού από τους υδροφόρους σχηματισμούς απαιτείται η συνεχής 

καταγραφή τόσο των πηγαίων εκφορτίσεων όσο και των απολήψεων νερού από τις γεωτρήσεις των 

νησιών με τη χρήση υδρομέτρων. 

 

Κατόπιν τούτου, στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια γενικευμένη εκτίμηση του υδατικού 

ισοζυγίου με κλασικές μεθοδολογίες και βιβλιογραφικές αναφορές. 
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Σε ό,τι αφορά τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, αυτά υπολογίστηκαν με σχετική αξιοπιστία και 

γνωρίζοντας την επιφανειακή έκταση του υδροσυστήματος ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η συνολική 

ετήσια ποσότητα βροχής, ενώ η επιφανειακή απορροή ήταν αδύνατο να προδιοριστεί με 

ικανοποιητική ακρίβεια, λόγω της παντελούς έλλειψης οργάνων ακόμα και στα βασικά υδρορέματα 

των νησιών. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υδρογεωλογικής μελέτης των Π. Γιαννουλόπουλου, Ι. Λάππα, (ΙΓΜΕ, 

2010) «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ & 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», τα ετήσια δυνητικά ανανεώσιμα αποθέματα στο 

σύνολο του ΥΔ EL1436 ανέρχονται σε 237.000.000 m3 από τα οποία 148.000.000 m3, θεωρούνται 

εκμεταλλεύσιμα  

 

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ η μέση 

ετήσια τροφοδοσία των Υπόγειων ΥΣ ανέρχεται σε 353*106 m3 από τα οποία οι μέσες ετήσιες 

απολήψεις ανέρχονται σε 66*106 m3 υπόγειων νερών.  

 

Επομένως φαίνεται ότι κατ΄ αρχήν υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο υδατικό δυναμικό υπόγειων 

νερών. Η εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα υπόγειου νερού δεν είναι δυνατό να 

αξιοποιηθεί παρά μόνο σ’ ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα διάφορα νησιά και 

εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαμόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών με υδραυλικό φράγμα 

προς τη θάλασσα, και από τη γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής. 

 

Στον επόμενο Πίνακα δίδονται τα ανανεώσιμα και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σε κάθε νήσο 

ξεχωριστά (Γιαννουλόπουλος Π., 2010). 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔ ΤΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Νησί Δυνητικά ανανεώσιμα 

υδατικά αποθέματα 

(m3) 

Δυνητικά εκμεταλλεύσιμα 

υδατικά αποθέματα 

(m3) 

Παρατηρήσεις 

Λέσβος 60.800.000 41.500.000  

Λήμνος 10.800.000 7.500.000  

Αγ. Ευστράτιος 1.700.000 500.000  

Χίος 100.270.000 61.500.000  

Ψαρά 860.000 400.000  

Οινούσες 530.000 250.000  

Σάμος 43.090.000 31.150.000  

Ικαρία 18.600.000 5.500.000  

Φούρνοι 220.000 100.000  

ΣΥΝΟΛΟ 237.000.000 148.000.000  
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Σε σχέση με τα επιφανειακά νερά, λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση που διατυπώθηκε πιο 

πάνω για την έλλειψη μετρήσεων, από τον ΠΙΝΑΚΑΣ 30 προκύπτει ότι ένα τεράστιο δυναμικό 

απορρέει και χάνεται στη θάλασσα. Η ποσότητα των επιφανειακών νερών εκτιμάται σε 500*106 m3 

ετησίως. Επομένως φαίνεται ότι κατ΄ αρχήν υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο υδατικό δυναμικό 

επιφανειακών νερών. Η εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα επιφανειακών νερών 

δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί παρά μόνο σ’ ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα 

διάφορα νησιά και εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαμόρφωση υδρολογικών λεκανών, τις κλίσεις 

προς τη θάλασσα, από τη γεωλογία και τη δομή της περιοχής κλπ., αφού μόνο ένα 10%-20% των 

βροχοπτώσεων, κατεισδύει και εμπλουτίζει τους υδροφόρους ορίζοντες. 

 

Παρατηρείται ότι το μέγιστο των πιέσεων που ασκούνται στα ΥΥΣ λόγω των απολήψεων, 

εντοπίζεται κυρίως στα πορώδη και ρωγματώδη ΥΥΣ. 

 

2.4.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Για τον έλεγχο της ποιότητας των υδατικών πόρων και των υδροχημικών μηχανισμών που 

υπεισέρχονται στη διαμόρφωση της ποιότητας του υπόγειου νερού, πραγματοποιήθηκαν από το 

ΙΓΜΕ, στα πλαίσια της υδρογεωλογικής μελέτης του υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου, ΥΔ14,  

(Γιανουλόπουλος, Π. κ.α., 2010), 956 χημικές αναλύσεις από περισσότερες από 600 θέσεις 

δειγματοληψίας. Αυτές οι αναλύσεις κάλυψαν με επάρκεια τόσο χωρικά (όλα τα νησιά) με 

αντιπροσωπευτικά σημεία , όσο και χρονικά, με 2 – 5 δείγματα από κάθε σημείο την περίοδο 2004-

2008.  

Στα πλαίσια της ίδιας μελέτης έγινε επίσης καταγραφή των σημειακών ρυπογόνων εστιών σε όλα τα 

νησιά του ΥΔ, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

2000/479/Ε.Κ. και το άρθρο 15 της Οδηγίας 96/61/Ε.Κ. και του Συμβουλίου σχετικά με την 

Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC). Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση 

των Ρυπογόνων Εστιών του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου, που καταγράφηκαν, έγινε με βάση το 

Ευρωπαϊκό Μητρώο (IPPC – EP).  Συνολικά απογράφηκαν περίπου 400 σημειακές ρυπογόνες εστίες, 

που αντανακλούν το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών/δραστηριοτήτων, που είναι ενεργές στο 

Αιγαίο και περιλαμβάνονται στις δυνητικές πηγές ρύπανσης του υπόγειου νερού σύμφωνα με το 

Μητρώο Ρυπογόνων Εστιών. Ειδικότερα καταγράφηκαν στην Ικαρία 17 σημειακές εστίες, στη Λέσβο 

188, στη Λήμνο 98, στη Σάμο 30 και στη Χίο 65. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα υπόγεια νερά των υπό μελέτη νήσων είναι κατά κύριο λόγο 

φρέσκα νερά, που προέρχονται από τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων από τις 

βροχοπτώσεις (ως επί το πλείστον κατανέμονται στα αριστερά της γραμμής μίξης), ενώ γενικά 

χαρακτηρίζονται ως νερά μέσου έως υψηλού κινδύνου αλατότητας και χαμηλού κινδύνου 

αλκαλίωσης. Σε παράκτιες περιοχές παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση διαλυμένων αλάτων (TDS), 

ως αποτέλεσμα υφαλμύρωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα υπόγεια νερά να καθίστανται 

υφάλμυρα, σε αντίθεση με αυτά που βρίσκονται στο εσωτερικό των νησιών και τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως φρέσκα. 

Ο γενικός υδροχημικός τύπος για την πλειονότητα των υπόγειων νερών είναι Mg –HCO3 έως Ca – 

HCO3, ενώ υπάρχουν και νερά με υδροχημικό τύπο Na – Cl, προερχόμενα κυρίως από τις 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  81 
 

προσχωματικές λεκάνες των νησιών (ενδεικτικά περιοχές Καλλονής, Γέρας στη Λέσβο, Αεροδρομίου 

στη Λήμνο, Κάμπου στη Χίο κλπ) όπου οι προσχώσεις βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία με τη 

θάλασσα. Επίσης, τοπικά υπάρχουν υπόγεια νερά επιβαρυμένα σε άλατα, όπως προκύπτει από 

υψηλές τιμές Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, πέραν των παραμετρικών ορίων για ανθρώπινη 

κατανάλωση, ως αποτέλεσμα φαινομένου υφαλμύρωσης. Τέλος, τοπικά παρατηρούνται 

υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών σε SO4 και ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως μαγνήσιο (Mg), 

σίδηρος (Fe), Νικέλιο (Νi), μαγγάνιο (Mn) και αργίλιο (Al), Αρσενικού (As), οι οποίες  οφείλονται 

στην ύπαρξη αντίστοιχων γεωλογικών σχηματισμών (βλ. Παρ. 2.11.2). Ακόμα, παρατηρούνται 

ενίοτε υψηλές τιμές νιτρικών ιόντων (NO3), που αποδίδoνται σε αγροκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες. 

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ποιότητας των νερών και στο 

ΣΔΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου, από το οποίο προκύπτει ότι 13 από τα 45 ΥΥΣ έχουν κακή ποιοτική και 

ποσοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης και ύπαρξης νιτρικών ιόντων. 

Οι σημειακές πηγές ρύπανσης που παράγουν συμβατικούς ρύπους (BOD, N, P) έχουν εξεταστεί στο 

Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα 

επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα» του ΣΔΛΑΠ ως πιέσεις.  

Ο κατάλογος με τις κατηγορίες των σημειακών πηγών ρύπανσης περιλαμβάνει: 

• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  

• Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη  

• Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες  

• Βιομηχανικές μονάδες  

• Κτηνοτροφικές μονάδες  

• Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοκαλλιέργειες  

• Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ  

Ειδικότερα για το νησί της Σάμου, παρατηρούνται έντονα προβλήματα με  τα υγρά απόβλητα των 

ελαιοτριβείων που πολλές φορές γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη επί του εδάφους χωρίς να 

προηγείται επεξεργασία. Η απόρριψη αυτή δημιουργεί υποβάθμιση τόσο στο έδαφος όσο και στο 

υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αποτέλεσμα να καταλήγουν στον υδάτινο αποδεκτή π.χ. σε ρέματα, 

ποτάμια κ.λπ. με παράνομες διαδικασίες.   

Ο κατάλογος με τις διάχυτες πηγές ρύπανσης περιλαμβάνει:  

• Γεωργικές δραστηριότητες  

• Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ  

• Κτηνοτροφία (ποιμενική και σταβλισμένη)  
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• Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές  

 

Οι ρύποι που παράγονται από τις κτηνοτροφικές μονάδες, παρόλο που αποτελούν σημειακή πηγή 

ρύπανσης, συνυπολογίζονται στις διάχυτες πιέσεις. 

Από τις ανωτέρω επιμέρους πηγές ρύπανσης προκύπτουν οι τελικές ετήσιες ποσότητες ρυπαντικών 

φορτίων BOD, N και P που παράγονται στην περιοχή μελέτης (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ EL14). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ BOD, N ΚΑΙ P ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΛΑΟ ΔΙΑΧΥΤΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΥΔ ΛΑΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL1436) 

 

 

 

Διάχυτες πηγές ρύπανσης     

Αστική  1.319,9  377,1  78,6  

Γεωργική  -  1.250,0  238,0  

Κτηνοτροφική  12.554,3  4.667,6  1.187,2  

Άλλες Πηγές  -  1.063,7  92,0  

 

Ο Πίνακας που δίδεται στη συνέχεια  δίνει στοιχεία για την  ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των 

ΥΥΣ στο ΥΔ νήσων Ανατ. Αιγαίου(πηγή αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ νήσων Ανατολικού Αιγαίου). 

 

Σημειακές Πηγές Ρύπανσης  BOD (τόνοι/ έτος)  N (τόνοι/ έτος)  P (τόνοι/ έτος)  

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ)  

342,2  242,3  59,8  

Μεγάλες Ξενοδοχειακές 
μονάδες  

1,1  0,7  0,1  

ΣΥΝΟΛΑ  343,3  243,0  59,9  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΥΣ ΣΤΟ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ  
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Οσον αφορά τα επιφανειακά ΥΣ στο ΥΔ Νήσων Ανατολ. Αιγαίου EL1436 καταγράφηκαν 48 ποτάμια 

ΥΣ και 3 ΙΤΥΣ (ταμιευτήρες). Η χημική και οικολογική τους κατάσταση εκτιμήθηκε ως καλή σε 

γενικές γραμμές αλλά με χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης της εκτίμησης. Είναι προφανές ότι 

απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση της ποιοτικής τους κατάστασης, ιδιαίτερα ενόψει της 

αναμενόμενης ανάγκης αξιοποίησης των υδατικών αυτών πόρων. 

 

2.4.7 ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΖΗΤΗΣΗ 

Η εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα υπόγειου και επιφανειακού νερού δεν είναι 

δυνατό να αξιοποιηθεί παρά μόνο σ’ ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα διάφορα 

νησιά και εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαμόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών με υδραυλικό 

φράγμα προς τη θάλασσα και από τη γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής.  

Η ζήτηση σε νερό του ΥΔ Νήσων Ανατολικού Αιγαίου καλύπτεται, κυρίως, από τις παρακάτω πηγές:  

• Γεωτρήσεις εκμετάλλευσης του υπόγειου δυναμικού, που έχουν κατασκευαστεί τόσο από 

φορείς του δημοσίου όσο και από ιδιώτες. Το νερό των γεωτρήσεων χρησιμοποιείται για την 

κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης ή μικρών βιομηχανιών και κτηνοτροφίας.  

•  Λιμνοδεξαμενές και φράγματα.  

•  Μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών. 

•  Πηγές  

• Μεταφορά νερού με υδροφόρες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται εν μέρει οι ανάγκες των 

μικρών κυρίως νησιών του Αιγαίου.  

Στη συνέχεια δίδονται για κάθε τομέα δραστηριότητας οι ανάγκες σε υδατικούς πόρους. 

 

2.4.7.I ΓΕΩΡΓΙΑ 

Το σύνολο των εκτάσεων που αρδεύτηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΕΣΥΕ, 1991) είναι 

66676 στρέμματα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ, κατά το 1994 αρδεύονταν 102.500 στρέμματα 

(Πίνακας 29). Σύμφωνα με εκτίμηση της Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση 

νερού για άρδευση ανερχόταν για τον νομό Λέσβου σε 32.7 hm3, για τον νομό  Χίου 6.5 hm3 και τον 

νομό Σάμου 7.7 hm3.  

Όσον αφορά στα μελλοντικά έργα αποθήκευσης νερού στο υδατικό διαμέρισμα, υπάρχει 

πρόγραμμα μελέτης και κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών από το Υπουργείο Γεωργίας, 

το οποίο με την ολοκλήρωσή του προβλέπεται να καλύψει τόσο αρδευτικές όσο και υδρευτικές 

ανάγκες.  

 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του 1ου Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης οι συνολικές 

απολήψεις από υπόγεια και επιφανειακά νερά στο ΥΔ Νήσων Ανατολικού Αιγαίου 
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(EL1436)ανέρχονται σε 71,8* 106 m3 ετησίως. Οι απολήψεις ανά Υδατικό Σύστημα και ανά χρήση, 

έχουν ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ (EL1436) 

ΛΑΠ EL1436 Ύδρευση 

(106m3) 

Άρδευση 

(106m3) 

Κτηνοτροφία 

(106m3) 

Βιομηχανία (106m3) ΣΥΝΟΛΟ 

Επιφανειακά ΥΣ 3,81 1,24 0,21 0,0 5,26 

Υπόγεια ΥΣ 15,61 49,83 0,61 0,5 66,55 

ΣΥΝΟΛΟ 19,42 51,07 0,82 0,5 71,8 

 

Φαίνεται ότι το μέγιστο μέρος των συνολικών απολήψεων, από υπόγεια και επιφανειακά νερά, 

αφορά στην άρδευση των γεωργικών εκτάσεων και ανέρχεται στο 71,5% των συνολικών 

απολήψεων. Ακολουθεί η ύδρευση που φτάνει στο 27,2%. Οι απολήψεις που αφορούν στην 

κτηνοτροφία κατέχουν μικρό ποσοστό στο σύνολο των απολήψεων και είναι περίπου 1,1%, ενώ η 

βιομηχανία μόλις πρακτικά ασήμαντες, 0,02%.  

 

Η κατανομή αυτή είναι διαφορετική για τα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Τα υπόγεια νερά 

καλύπτουν κυρίως αρδευτικές ανάγκες ενώ τα επιφανειακά κυρίως ανάγκες ύδρευσης. Η 

διαφοροποίηση οφείλεται στην κάλυψη αναγκών ύδρευσης από τα μικρά φράγματα που έχουν 

κατασκευασθεί, γεγονός που καταδεικνύει και τη σημασία τους στη διαχείριση των υδατικών 

πόρων. 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία του επόμενου πίνακα προκύπτει διαχρονικά μία σημαντική αύξηση των 

ποσοτήτων νερού, που απαιτούνται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών από τα 41 στα 

51*106  m3/έτος μέσα σε μία εικοσαετία περίπου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1991, 1994, 2017 

Νομοί Έκταση (στρέμματα) Αρδευτικές ανάγκες (*106/έτος)* 

  1991 (ΕΣΥΕ) 1994(ΥΠΓΕ) 1991* 1994*  ΣΔΛΑΠ 2017 

Λέσβου 41360 60000 23.2 24.0  

Σάμου 13068 30000 7.8 12.0  

Χίου 12248 12500 6.9 5.0  

Σύνολο 66.676 102.500 37.9 41.0 51,07 

* Η ποσότητα του νερού που απαιτείται προήλθε από τη γενικευμένη παραδοχή των 400 m3/στρέμμα/έτος για τα 

αρδευόμενα στρέμματα, που δίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας. 

 

2.4.7.II ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Σύμφωνα με εκτίμηση της Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση νερού για 

κτηνοτροφία ανερχόταν σε 1.32 hm3 για το νομό Λέσβου, 0.29 hm3 για την Χίου, και 0.17 hm3 για τη 

Π.Ε. Σάμου. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης στο σύνολο του Υδατικού 

Διαμερίσματος EL1436 οι απολήψεις για την κτηνοτροφία ανέρχονται σε 820.000 m3 νερού. 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε νησί δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες στο κεφάλαιο 2.4.1. 
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2.4.7.III ΥΔΡΕΥΣΗ  

Σύμφωνα με εκτίμηση της Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση για ύδρευση (με 

στοιχεία του 2005) ανέρχεται για το νομό  Λέσβου σε 9.6 hm3, για το νομό Χίου σε 4.5 hm3, και 

τέλος, για το νομό  Σάμου σε 4.3 hm3 . 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης στο σύνολο του Υδατικού 

Διαμερίσματος EL1436 οι απολήψεις για την ύδρευση ανέρχονται σε 19,42*106 m3 νερού ετησίως, 

δηλ σε παρόμοια τάξη μεγέθους. 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε νησί δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες στο κεφάλαιο 2.4.1. 

 

2.4.7.IV ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική ετήσια ιχθυοπαραγωγή για όλα τα νησιά του Αιγαίου σε 

γλυκά και υφάλμυρα νερά και για το έτος 1999, υπολογίζεται σε 188 t. 

 

2.4.7.V ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Στο ΥΔ 1436 δεν υπάρχουν αξιόλογες συγκροτημένες ΒΙΠΕ. Μικρές βιομηχανικές ζώνες υπάρχουν 

στη Μυτιλήνη, στη Σάμο και στη Χίο. Οι κυριότερες βιομηχανίες είναι ποτών (Μυτιλήνη και 12 στην 

Σάμο), βυρσοδεψεία (Χίος, Μυτιλήνη). Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη τριών (3) 

βιοτεχνίων παραγωγής ασφαλτομίγματος και εικοσι τριών (23) ελαιοτριβείων στην Π.Ε. Σάμου, τα 

οποία καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες νερού. Η ζήτηση σε νερό των παραπάνω 

δραστηριοτήτων καλύπτεται κυρίως από τα δίκτυα υδροδότησης των πόλεων και από ιδιωτικές 

γεωτρήσεις. Σύμφωνα με εκτίμηση της Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση 

νερού. για βιομηχανία ανέρχεται σε  Λέσβου 0.48 hm3, Χίου 0.14 hm3, και Σάμου 0.09 hm3. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης στο σύνολο του Υδατικού 

Διαμερίσματος EL1436 οι απολήψεις για τη βιομηχανία ανέρχονται σε 0,05*106 m3 νερού ετησίως. 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε νησί δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες στο κεφάλαιο 2.4.1. 

 

2.4.7.VI ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στο Υδατικό διαμέρισμα, 

χρησιμοποιούν στο σύστημα ψύξης θαλασσινό νερό, όπου απαιτείται για τη λειτουργία τους. Οι 

άλλες ανάγκες τους για το προσωπικό καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης. 

 

2.4.7.VII ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο υδατικό διαμέρισμα, ιδιαίτερα στα νησιά Λέσβος, Ικαρία και Χίος, υπάρχει μεγάλος αριθμός 

θερμομεταλλικών πηγών διαφόρων τύπων. Μέρος του νερού των πηγών αυτών προέρχεται και από 

τα κατεισδύοντα νερά των βροχοπτώσεων. Ιδιαίτερα στη Λέσβο και την Ικαρία υπάρχουν 
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οργανωμένα συγκροτήματα λουτρών, που συμβάλλουν σημαντικά στην εσωτερική κυρίως 

τουριστική κίνηση. 

 

2.4.8 ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2018, υπάρχει μικρός αριθμός προγραμματισμένων 

μέτρων που αφορούν στην διαχείριση των υδατικών συστημάτων και ως αποτέλεσμα στην 

προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Τα έργα αυτά κυρίως αφορούν την μελέτη και 

δημιουργία λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων. Ενδεικτικά, λιμνοδεξαμενή Βασιλικών, Ατσικής, 

φράγμα Κάσπακα, Κόρης Γεφύρι Χίου, κ.λ. Αναλυτικά τα έργα παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5. 

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα 2021-2017 και τις μελέτες ωρίμανσης που  αυτό προτείνει, 

υπάρχει εύλογος αριθμός προτεινόμενων έργων τα οποία συμμετέχουν στην προσαρμογή του 

τομέα στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται μέτρα κατασκευής λιμνοδεξαμενών 

και φραγμάτων καθώς και επίσης προτείνονται και μέτρα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειου 

υδροφορέα, έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, τηλεμετρία και έλεγχος διαρροών.  

Ο υπάρχον σχεδιασμός της Περιφέρειας για τον τομέα των υδατικών συστημάτων είναι αρκετά 

ικανοποιητικός αλλά χρήζει περαιτέρω θωράκισης  γι τον λόγο αυτό προτείνονται περαιτέρω έργα 

τα οποία θα βοηθήσουν την προσαρμογή στις επερχόμενες κλιματικές αλαγές. 

 

2.4.9 ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

Τα σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο ΥΔ EL1436 , τα οποία πρόκειται να 

ενταθούν στο μέλλον,  προκύπτουν από την αναμενόμενη αύξηση των αναγκών σε νερό. Η αύξηση 

αυτή της ζήτησης θα επιταχυνθεί από την επέκταση των δικτύων ύδρευσης, τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των νοικοκυριών, την αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη 

ειδικών μορφών τουρισμού και την αύξηση του εποχικού και μόνιμου πληθυσμού και θα επιταθούν 

από την αναμενόμενη αλλαγή των κλιματικών συνθηκών. Τα προβλήματα που αναμένεται να 

δημιουργηθούν είναι συνοπτικά τα ακόλουθα (αναλυτική περιγραφή στο Κεφ 4):  

1. Στην ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση, που έχει παρατηρηθεί σε υπόγειους υδροφορείς, 

και που οφείλεται κατά κανόνα στην υπεράντλησή τους για την κάλυψη υδρευτικών και 

αρδευτικών αναγκών. Ειδικότερα στους παράκτιους υδροφορείς η υπεράντληση οδηγεί, τις 

περισσότερες φορές, σε υφαλμύρινση του ΥΥΣ λόγω της διείσδυσης θαλάσσιου νερού. Σύμφωνα με 

το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ τα 13 από τα 45 ΥΥΣ εμφανίζουν κακή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση 

λόγω υπεραντλήσεων.  

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της 

κατανάλωσης και της εποχιακής ζήτησης αλλά κυρίως λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και 

αντίστοιχα της κατείσδυσης και της τροφοδοσίας. 

2. Στην κάλυψη της ζήτησης νερού σε σχέση με το μεγάλο υπαρκτό πρόβλημα της έλλειψης 

νερού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, για τις οποίες 

καταναλώνεται το 24% των υπόγειων αποθεμάτων νερού, έρχεται σε πρώτη προτεραιότητα τόσο 

γιατί πρέπει να καλυφθούν τόσο οι υδρευτικές ανάγκες του πληθυσμού όσο και του βασικότερου 

τομέα της οικονομίας των νησιών, του τουρισμού. Σε δεύτερη προτεραιότητα έρχεται το νερό για 
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την άρδευση, η οποία όμως καταναλώνει το 75% των υπόγειων αποθεμάτων και για την κάλυψη 

των κτηνοτροφικών αναγκών (1%).  

 

Το πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών των νησιών αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά στο 

μέλλον, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και οφείλεται κυρίως στους παρακάτω παράγοντες:  

• Στην αλλαγή των οικονομιών των νησιών από αγροτικές/κτηνοτροφικές σε οικονομίες 

παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, κλπ.), γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση νερού.  

• Στη μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, απώλεια, που 

οφείλεται στην παλαιότητα του δικτύου και κατά κάποιες εκτιμήσεις ξεπερνά το 30% του 

μεταφερόμενου νερού.  

• Στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και αντίστοιχα των αναγκών σε νερό του πληθυσμού. 

• Στην αύξηση των αναγκών της γεωργικής δραστηριότητα, (αύξηση της θερμοκρασίας και της 

εξάτμισης που θα έχει ως αποτέλεσμα τις αυξημένες ανάγκες της φυτικής παραγωγής) την 

χρήση του μεγαλύτερου όγκου των υδατικών αποθεμάτων αλλά και τη συσσώρευση νιτρικών 

ιόντων στα υπόγεια ύδατα. Οι αυξημένες αντλήσεις για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα 

έχει μια σειρά αλυσιδωτών αποτελεσμάτων. 

 

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της 

κατανάλωσης αλλά και της εποχιακής ζήτησης και της μείωσης των βροχοπτώσεων. 

 

3. Στην ελλιπή ποσοτική διαχείριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Νήσων 

Ανατολικού Αιγαίου, που οφείλεται στην άμεση απώλεια επιφανειακών υδάτων, που απορρέουν 

απευθείας στη θάλασσα καθώς τα περισσότερα ποτάμια είναι χείμαρροι μικρού μήκους και 

περιοδικής ροής.  

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες ένα ποσοστό των βροχοπτώσεων 10%-20% περίπου, παραμένει στο 

έδαφος και κατεισδύει στους υδροφόρους ορίζοντες απ’ όπου αντλείται για τις ανάγκες ύδρευσης 

και άρδευσης. 

Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της 

θερμοκρασίας και επομένως της εξάτμισης και της αύξησης της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων, 

λόγω της κλιματικής αλλαγής.  

4. Στην υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών ΥΣ.  

Η υποβάθμιση προέρχεται από:  

 

• σημειακές πηγές ρύπανσης,  
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• διάχυτες πηγές ρύπανσης. 

5. Στην προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες. Παρόλο που η Οδηγία 2000/60/ΕΚ δεν θέτει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

στόχους για υγροτόπους, είναι πρόδηλο ότι η στενή τους σχέση με ΥΣ τα εντάσσει εμμέσως στους 

στόχους προστασίας της Οδηγίας.  

Σαν συμπέρασμα, φαίνεται επιτακτική η ανάγκη για μία συστηματική παρακολούθηση της 

ποιότητας και ποσότητας του υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων, ώστε τα μέσα 

διαχείρισης των πόρων αυτών, που θα προταθούν σε συνδυασμό με τις  νέες ποσότητες νερού που 

θα προσφέρουν οι λιμνοδεξαμενές, να αξιοποιηθούν για να διατηρηθεί το υδατικό δυναμικό σε 

επίπεδα αειφορίας. 

 

2.4.10 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, όπως αυτές 

ορίζονται στο Παράρτημα Α‐1‐1 της ΥΑ 1299/2003 "Ξενοκράτης", γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 

τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις 

υποδομές της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), ως φορέας της Κεντρικής 

Διοίκησης με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της 

διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 1 

του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της Παρ. 2 του αρθ.104 του 

Ν.4249/2014) καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης" (ΥΑ 

1299/07.04.2003), έχει εκδώσει το έγγραφο υπ. αριθ. 8184/24.11.2015, με θέμα το σχεδιασμό και 

τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων.  

 

2.4.10.I ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο, στο οποίο 

καθορίζονται οι στόχοι για την Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού και τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξη 

των στόχων αυτών. Το ΣΔΚΠ αποτελεί ένα εργαλείο για:  

− την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου πλημμύρας  

− τον εντοπισμό των περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, έτσι ώστε οι δημόσιες 

επενδύσεις να απευθύνονται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη 

− την διάθεση όλων των οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων που απαιτούνται για 

τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας  

− την διαχείριση του κινδύνου με τρόπο που να μεγιστοποιούνται τα οφέλη στις κοινότητες 

και στο περιβάλλον 

− την περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται με τη 

Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας (εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο). 
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Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο τι είναι το 

Σχέδιο αυτό, στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στις πτυχές της εθνικής 

στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Γίνεται περιγραφή των φυσικών και 

ανθρωπογενών χαρακτηριστικών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και η παρουσίαση 

των προστατευόμενων περιοχών και αναλυτικότερη περιγραφή των χαρακτηριστικών των  Ζωνών 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

Καταγράφηκαν οι ιστορικές πλημμύρες και έγινε η επιλογή των σημαντικότερων συμβάντων. Στη 

συνέχεια ορίστηκαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στα αίτια και στους μηχανισμούς των πλημμυρών και στις πλημμύρες από ανύψωση της 

Μέσης Στάθμης Θάλασσας. 

Τέλος περιγράφονται οι δράσεις που εφαρμόζονται  ήδη σήμερα και συμβάλλουν στην διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας και τα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν. 

Καταρτίσθηκαν οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές, με το ελάχιστο μέγεθος 

έκτασης λεκάνης απορροής, κάτω από το οποίο δεν έγινε υδραυλική προσομοίωση τα 10 km2. 

Λήφθηκε υπόψη επίσης, για τις παράκτιες ζώνες, ο κίνδυνος από ανύψωση της Μέσης Στάθμης 

Θάλασσας, που στηρίχθηκε στις προβλέψεις αστρονομικής και μετεωρολογικής πλημμύρας και στις 

εκτιμήσεις ανύψωσης της ΜΣΘ λόγω κυματισμών.  

Προσδιορίσθηκαν οι περιοχές που κατακλύζονται, από ποτάμιες ροές, οι οποίες στην ΠΒΑ είναι οι 

εξής (για περίοδο επαναφοράς 100 ετών):  

− Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007), όπου κατακλύζεται έκταση 0,51 km2, 

κατά μήκος της ροής του ποταμού Τσικαλόρεμα 

− Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου (GR14RAK0008), όπου δεν απαιτήθηκε 

περαιτέρω αξιολόγηση (λεκάνη απορροής < 10 km2) 

− Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) όπου κατακλύζεται 

έκταση 0,72 km2, κατά μήκος της ροής του ποταμού Κοκκαλά και Παρθένη 

− Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010), όπου κατακλύζεται έκταση 7,05 km2, στις εκβολές του ποταμού Τσικνιά, 

Παναγιάς Λαγκάδι και Εννιά Καμάρες 

− Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), όπου κατακλύζεται έκταση 4,64 km2, 

κατά μήκος της ροής του ρέματος Ατσικής  

Προσδιορίσθηκαν οι παράκτιες ζώνες που εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα, καθώς 

συνορεύουν με παράκτια ύδατα και εκτιμάται συνολική ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1m. 

Αυτές ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ  

− GR14RAK0006 (Πυθαγορείου Σάμου) με μέση ανύψωση  Σ.Θ. 1,20 m και  

− GR14RAK0011 (Λήμνου) με μέση ανύψωση Σ.Θ. 1,12 m 

 

Δημιουργήθηκαν οι χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και προσδιορίστηκαν δυνητικά θιγόμενες χρήσεις, 

οικονομικές δραστηριότητες και υποδομές εντός των κατακλυζόμενων εκτάσεων για περίοδο 

επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη (στη συνέχεια αναφέρονται οι δραστηριότητες που θίγονται για 

Τ=100 έτη). 
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− Στη χαμηλή ζώνη Πυθαγορείου Σάμου (GR14RAK0006) εντός της περιοχής κατάκλυσης που 

προκύπτει από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για Τ=100 έτη καταγράφηκαν 

αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και ο κρατικός αερολιμένας Σάμου «Αρίσταρχος ο 

Σάμιος». 

− Στην Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007),  στην περιοχή, καταγράφηκαν 

αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και με θερμοκήπια . 

− Στη Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) καταγράφηκαν οι 

οικισμοί Χίος και Βροντάδες, με ενδεικτικό δυνητικά θιγόμενο πληθυσμό τους 39 

κατοίκους, αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες, ο κρατικός αερολιμένας Χίου, «Όμηρος»,  

0,15 km εθνικού δικτύου και 0,615 km επαρχιακού οδικού δικτύου και αναπτυσσόμενες 

τουριστικά περιοχές. 

− Στη χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010), καταγράφηκαν οι οικισμοί Καλλονή και Σκάλα Καλλονής, αγροτικές 

περιοχές με καλλιέργειες και θερμοκήπια, 0,56 km εθνικού και 0,72 km επαρχιακού οδικού 

δικτύου, 9 σταβλικές εγκαταστάσεις, αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές και οι περιοχές 

Natura 2000 «Λέσβος: Κόλπος Καλλονής και χερσαία παράκτια ζώνη», «Λέσβος: Παράκτιοι 

υγρότοποι κόλπου Καλλονής» και «Όρος Όλυμπος Λέσβου». 

− Στις χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), εντός της έκτασης που κατακλύζεται 

από ποτάμιες ροές και ανύψωση ΜΣΘ καταγράφηκαν ο οικισμός Λιβαδοχώρι, αγροτικές 

περιοχές με καλλιέργειες, 1,09 km επαρχιακού οδικού δικτύου, 6 σταβλικές εγκαταστάσεις, 

1 Βιομηχανική και Εμπορική Ζώνη, 1 εν ενεργεία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ 

Ατσικής), ο κρατικός αερολιμένας Λήμνου, «Ήφαιστος», αναπτυσσόμενες τουριστικά 

περιοχές. Τέλος, εντοπίστηκε η περιοχή Natura 2000 «Λήμνος: Λίμνες Χορταρολίμνη και 

Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και χερσόνησος Φάκος». 

Τέλος, καταρτίσθηκε κατάλογος με τα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

πλημμύρας, αφού λήφθηκαν υπόψη και οι δράσεις που εφαρμόζονται σήμερα. Τα μέτρα 

διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα δράσης της Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου στον οποία 

αναφέρονται. Συγκεκριμένα διακρίνονται τέσσερις ομάδες μέτρων :  

− Μέτρα Πρόληψης  

− Μέτρα Προστασίας  

− Μέτρα Ετοιμότητας  

− Μέτρα Αποκατάστασης 

Το παρόν Σχέδιο εκτιμάται ότι συμβάλει σημαντικά στην μείωση των υφιστάμενων κινδύνων 

πλημμύρας. Στο πνεύμα αυτό πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα έχουν συμπεριληφθεί στο 

ΠεΣΠΚΑ, αυτούσια ή μετά από τροποποίηση ή επικαιροποίηση. Πλέον όμως αυτών, και με γνώμονα 

τις προβλεπόμενες κλιματικές αλλαγές, προτείνονται μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση της ΠΒΑ 

από τους κινδύνους πλημμύρας, τα οποία περιγράφονται στο Κεφ. 5.  
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2.4.10.II ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ‐ΕΓΥ, 2012) 

συλλέχθηκαν δεδομένα για τα ιστορικά συμβάντα. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14), παρατίθεται πίνακας με το πλήθος των ιστορικών 

επεισοδίων που έχουν λάβει χώρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όπως φαίνεται, τα περισσότερα 

έχουν σημειωθεί στο Δήμο Σάμου όπου καταγράφηκαν είκοσι (20) γεγονότα. Ακολουθεί, ο Δήμος 

Λέσβου με δέκα (10) πλημμυρικά γεγονότα και ο Δήμος Χίου με (8), εκ των οποίων τα τέσσερα(4) 

εντοπίζονται στην πόλη των Θυμιανών και τα άλλα τέσσερα (4) έχουν σημειωθεί στην πόλη της 

Χίου και των Καμπιών. Στην περιφερειακή ενότητα Ικαρίας έχουν καταγραφεί έξι (6) πλημμύρες με 

τις πέντε (5) να εντοπίζονται στο Δήμο Ικαρίας και τη μια (1) στο δήμο Φούρνων ‐Κορσεών. Στη 

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου έχουν καταγραφεί δύο (2) πλημμυρικά γεγονότα. Τα πιο σημαντικά 

πλημμυρικά επεισόδια έχουν σημειωθεί στον Δήμο Λέσβου (Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΟΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Λέσβος Λέσβος 10 5 10% 16% 

Ικαρίας 

Ικαρίας 5 1 5% 3% 

Φούρνων-

Κορσεών 1 0 1% 0% 

Λήμνου 

Λήμνου 2 0 2% 0% 

Αγίου 

Ευστρατίου 0 0 0% 0% 

Σάμου Σάμου 20 1 20% 3% 

Χίου 

Χίου 8 2 8% 6% 

Οινουσσών 0 0 0% 0% 

Ψαρών 0 0 0% 0% 

 

Με βάση την επεξεργασία των σημαντικών συμβάντων, οι περιοχές του Βορείου Αιγαίου όπου 

έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες είναι: 

− Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) 

− Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010) 

− Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011) 
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Με βάση την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ‐ΕΓΥ, 2012), ορίστηκαν οι παρακάτω Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για το Υδατικό Διαμέρισμα των Νήσων Βορείου Αιγαίου: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΖΩΝΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

1 
Χαμηλή ζώνη Πυθαγορείου νήσου 

Σάμου 
GR14RAK0006 8 

2 
Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου 

Σάμου 
GR14RAK0007 4 

3 
Χαμηλή ζώνη περιοχής 

Μυτιληνιών νήσου Σάμου 
GR14RAK0008 3 

4 
Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου 

Χίου και πόλης Χίου 
GR14RAK0009 30 

5 

Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά 

και ρεμάτων κόλπου Καλονής 

Λέσβου 

GR14RAK0010 31 

6 Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου GR14RAK0011 143 

 

Επισημαίνεται όμως ότι υπάρχουν περιοχές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι της Καλλονής 

και Γέρας (Λέσβος), του Κάμπου, Κώμης και Μαρμαρίου (Χίος), του Αεροδρομίου και της 

Ανατολικής Λήμνου (Λήμνος), Χώρας και Μεσόκαμπου (Σάμος), στις οποίες (ανεξάρτητα από το 

υψόμετρο του εδάφους) η στάθμη των υπόγειων νερών είναι ελάχιστα πάνω από τη στάθμη της 

θάλασσας (0-1 m και σε μεγάλες εκτάσεις 0-0,50 cm). Στις περιοχές αυτές ακόμη και μικρή άνοδος 

της στάθμης της θάλασσας (λόγω της κλιματικής αλλαγής), ή αύξηση των αντλήσεων ή μείωση της 

τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων (λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων) θα έχει δραματικές 

συνέπειες, αφού σημαντικές εκτάσεις, στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, είτε θα κατακλυσθούν 

από τη θάλασσα είτε τα νερά τους θα γίνουν τόσο υφάλμυρα που θα είναι ακατάλληλα για χρήση. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΖΩΝΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΖΔΥΚΠ ΤΟΥ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 

2.4.10.III ΕΚΤIΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΖΔΥΚΠ 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα νησιά του Αιγαίου, δίνεται η 

εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας για 3 διαφορετικές περιόδους για τις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 

Βορείου Αιγαίου που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η αποτίμηση των επιπτώσεων 

και η αξιολόγηση της τρωτότητας πραγματοποιήθηκε για τη μέγιστη έκταση κατάκλυσης που 

αντιστοιχεί σε πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=1000 έτη και Τ=100 έτη και Τ=50.  

 

Σάμος 

‐ Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007) 

Τσικαλόρρεμα 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της 

ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007, ανέρχεται σε 0,39 km2. Με βάση τα αποτελέσματα σε όλες τις περιόδους 

επαναφοράς προκύπτουν παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα. Για Τ=50 έτη, στις εκβολές του 

ρέματος λόγω του πεδινού χαρακτήρα της περιοχής, η πλημμύρα διαχέεται ανατολικά του ρέματος, 

καθώς δυτικά περιορίζεται από ορεινό όγκο. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m), 

εντοπίζονται κατά μήκος της ροής του ποταμού Τσικαλόρεμα. 
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Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007, ανέρχεται σε 0,51 km2. Στη περίοδο επαναφοράς Τ=100 η πλημμύρα έχει 

λίγο μεγαλύτερη έκταση και μεγαλύτερα βάθη ροής, στις εκβολές του ρέματος λόγω του πεδινού 

χαρακτήρα της περιοχής, η πλημμύρα διαχέεται ανατολικά του ρέματος, καθώς δυτικά περιορίζεται 

από ορεινό όγκο. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m), εντοπίζονται κατά μήκος της 

ροής του ποταμού Τσικαλόρεμα. 

 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007 είναι 0,83 

km2. Για Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα έχει λίγο μεγαλύτερη έκταση και μεγαλύτερα βάθη ροής, στις 

εκβολές του ρέματος λόγω του πεδινού χαρακτήρα της περιοχής, η πλημμύρα διαχέεται ανατολικά 

του ρέματος, καθώς δυτικά περιορίζεται από ορεινό όγκο. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος 

νερού (>1m) παρατηρούνται κατά μήκος της ροής του ποταμού Τσικαλόρεμα αλλά και εκατέρωθεν 

αυτού εντός της κατακλυζόμενης επιφάνειας. 

 

‐ Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου (GR14RAK0008) 

Δεν απαιτήθηκε περαιτέρω αξιολόγηση, δεδομένου ότι τα αναγνωρισθέντα υδατορεύματα 

εμφανίζουν μικρές λεκάνες απορροής (< 10 km2) και η εκτιμώμενη ανύψωση της μέσης στάθμης 

της θάλασσας είναι < 1m. 

 

Χίος 

‐ Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009, ανέρχεται σε 0,72 km2 για Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 1,01 km2 και για 

Τ=1000 έτη σε 2,44 km2. 

 

Παρθένης ρέμα, Ανήλιος ρέμα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτει πως στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 

και Τ=100 χρόνια, στα δύο ρέματα λόγω της εποχικότητας του χαρακτήρα τους δεν προκύπτουν 

πλημμυρικά φαινόμενα. Πιο δυσμενής εικόνα εμφανίζεται στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, όπου και 

στα δύο ρέματα η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης στις εκβολές τους. Αντίστοιχη εικόνα 

εμφανίζεται και στο ρέμα Ανήλιος όπου βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη της Χίου και στον Βροντάδο 

όπου η πλημμύρα φαίνεται να ξεπερνάει τα όρια της κοίτης στις εκβολές του ρέματος. 

 

Ρέμα Κοκκαλάς. 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτει ότι στο τμήμα του ποταμού που ξεκινάει 

από τον οικισμό Χάλκειο μέχρι το ύψος του οικισμού Βασιλεώνοικο στις περιόδους επαναφοράς 

Τ=50 και Τ=100 χρόνια, δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η 

πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης εκατέρωθεν του ποταμού όχι όμως σε μεγάλη έκταση. 

Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στο επόμενο τμήμα του ρέματος μέχρι τον οικισμό Θυμιανά. Στις 

περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, η πλημμύρα περιορίζεται γενικά εντός της κοίτης, 

ενώ στην Τ=1000 χρόνια, φαίνεται ότι δεν επαρκεί με αποτέλεσμα να διαχέεται σε μικρό βαθμό 

εκατέρωθεν του ρέματος στις πεδινές εκτάσεις. Δυσμενέστερη εικόνα εμφανίζεται στις εκβολές του 

ρέματος. Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, μέχρι το ύψος του αερολιμένα η 

πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης, ενώ στις εκβολές του ρέματος η πλημμύρα διαχέεται 
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εκατέρωθεν του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η πλημμυρική εικόνα είναι πιο 

δυσμενής καθώς εμφανίζεται πλημμύρα κατά μήκος όλου του ρέματος η οποία διαχέεται εντός των 

παρακείμενων εκτάσεων. 

 

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009, 

εντοπίζονται κατά μήκος της ροής των ποταμών Κοκκαλάς και Παρθένης. Οι περιοχές με το 

μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=100 έτη εντοπίζονται κατά μήκος της ροής των ποταμών 

Ανήλιος, Κοκκαλάς και Παρθένης και σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο τμήμα ανάντη της εκβολής 

του Κοκκαλά. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=1000 έτη και εντοπίζονται 

κατά μήκος της ροής των ποταμών Ανήλιος και Παρθένης. Επίσης παρατηρούνται κατά μήκος της 

ροής του ποταμού Κοκκαλά αλλά και εκατέρωθεν αυτού. 

 

Λέσβος 

‐ Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής (GR14RAK0010) 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010, ανέρχεται σε 5,65 km2 για Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 7,05 km2 και για 

Τ=1000 έτη σε 16,36 km2. 

 

Παναγιάς Λαγκάδι ρέμα, Τσικνιάς ποταμός, Μυλοπόταμος, Ριζώνας και Διαβολόρρεμα 

Στο ρέμα Παναγιάς Λαγκάδι με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στην περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 χρόνια η πλημμύρα περιορίζεται γενικά εντός της κοίτης εκτός από τις εκβολές 

του ρέματος. Στην περίοδο Τ=100 χρόνια, η πλημμυρική εικόνα είναι παρόμοια κατά μήκος του 

ρέματος, ενώ στις εκβολές φαίνεται να καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση η πλημμύρα. Πιο 

δυσμενής εικόνα εμφανίζεται στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, όπου εμφανίζονται μεγαλύτερα βάθη 

ροής και η πλημμύρα φαίνεται να διαχέεται σε μεγαλύτερη έκταση. Στον ποταμό Τσικνιά στην 

περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η πλημμύρα στο μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού φαίνεται να 

περιορίζεται εντός της κοίτης του και μόνο στις εκβολές του διαχέεται στις εκατέρωθεν εκτάσεις 

φτάνοντας δυτικά μέχρι τον παραλιακό οικισμό Σκάλα Καλλονής χωρίς όμως να τον επηρεάζει. 

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στην περίοδο Τ=100 με την πλημμύρα να καταλαμβάνει λίγο 

μεγαλύτερη έκταση κατά σημεία. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια όμως η πλημμυρική εικόνα είναι πιο 

δυσμενής καθώς η πλημμύρα φαίνεται να ξεφεύγει της κοίτης σε όλο του μήκος του ποταμού. Στον 

Μυλοπόταμο στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης. 

Στην περίοδο Τ=100 χρόνια παρατηρείται παρόμοια εικόνα, εκτός από τις εκβολές του ρέματος 

όπου δυτικά η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης σε μικρό βαθμό. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια η 

πλημμύρα καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση στις εκβολές του ρέματος. Στο Διαβολόρρεμα στις 

περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα λόγω των μικρών παροχών 

περιορίζεται εντός της κοίτης. Στις εκβολές όμως και λόγω της συμβολής με τον Ριζώνα, η 

πλημμύρα διαχέεται εντός των εκτάσεων εκατέρωθεν του ρέματος και κυρίως δυτικά λόγω της 

μορφολογίας του εδάφους. 

 

Ρέμα Μύλου, ρέμα Κυπριανού, Εννιά Καμάρες ρέμα 

Στο ρέμα Μύλου μέχρι το ύψος του οικισμού Καλλονή με βάση τα αποτελέσματα της 

μοντελοποίησης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, δεν προκύπτουν πλημμυρικά 

φαινόμενα λόγω των μικρών παροχών. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα φαίνεται να 

ξεπερνάει τα όρια της κοίτης. Στο τμήμα του ρέματος από το ύψος του οικισμού Καλλονή μέχρι τη 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  97 
 

συμβολή με το ρέμα Εννιά Καμάρες η εικόνα είναι πιο δυσμενής σε όλες τις περιόδους 

επαναφοράς. Η κοίτη του ρέματος φαίνεται να μην επαρκεί με αποτέλεσμα η πλημμύρα να 

διαχέεται εκατέρωθεν του ρέματος. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα φαίνεται να 

εμφανίζει μεγαλύτερα βάθη ροής και να καλύπτει ακόμα μεγαλύτερη έκταση ειδικά στη συμβολή 

με το ρέμα  Εννιά Καμάρες.  

 

Σχετικά με το ρέμα Κυπριανού που διασχίζει την Καλλονή με βάση τα αποτελέσματα της 

μοντελοποίησης φαίνεται πως σε όλες τις περιόδους επαναφοράς προκύπτει πλημμύρα. Στην 

περίοδο Τ=50 χρόνια, η πλημμύρα στο μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος περιορίζεται εντός της 

κοίτης και μόνο στη συμβολή του ρέματος με το ρέμα Λαχανικού φαίνεται να ξεφεύγει της κοίτης. 

Στην περίοδο Τ=100 χρόνια, η εικόνα είναι πιο δυσμενής με την πλημμύρα να ξεφεύγει της κοίτης 

σε περισσότερα σημεία. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, προκύπτει πολύ πιο δυσμενής εικόνα με την 

πλημμύρα να καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση. 

 

Στο ρέμα Εννιά Καμάρες προκύπτουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε όλες τις περιόδους 

επαναφοράς. Λόγω της συμβολής με το ρέμα Μύλου, οι παροχές είναι μεγάλες με αποτέλεσμα η 

πλημμύρα να ξεφεύγει των ορίων της κοίτης σε μεγάλο βαθμό στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 

και Τ=100 χρόνια. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η εικόνα είναι πιο δυσμενής με την πλημμύρα να 

εμφανίζει μεγαλύτερα βάθη ροής και να έχει μεγαλύτερη έκταση. 

 

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010 

εντοπίζονται κατά μήκος της ροής των ποταμών Ριζώνας, Μυλοπόταμος, Τσικνιάς, Εννιά Καμάρες, 

Κυπριανού και Παναγιάς Λαγκάδι και εκατέρωθεν των ποταμών Εννιά Καμάρες και Τσικνιάς. Οι 

περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=100 έτη εντοπίζονται κατά μήκος της ροής 

των ποταμών Ριζώνας, Μυλοπόταμος, Τσικνιάς, Εννιά Καμάρες, Κυπριανού και Παναγιάς Λαγκάδι 

και εκατέρωθεν των ποταμών Εννιά Καμάρες και Τσικνιάς. Τέλος, για Τ=1000 έτη οι περιοχές με το 

μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) εντοπίζονται κατά μήκος της ροής των ποταμών 

Διαβολόρεμα,Ριζώνας, Μυλοπόταμος, Τσικνιάς, Εννιά Καμάρες, Κυπριανού και Παναγιάς Λαγκάδι 

και εκατέρωθεν αυτών. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τμημάτων με βάθη νερού μεγαλύτερα του 1 

m εντοπίζονται εκατέρωθεν του ποταμού Εννιά Καμάρες. 

 

Λήμνος 

‐ Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011) 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα των ποτάμιων ροών περιόδου 

επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011, ανέρχεται σε 4,20 km2 για Τ=100 έτη, 

ανέρχεται σε 4,64 km2 και για Τ=1000 έτη σε 7,60 km2. 

 

Ρέμα Ατσική και συμβάλλοντα ρέματα 

Το ρέμα που συμβάλλει στον κύριο κλάδο του ρέματος Ατσική στο ύψος του ομώνυμου οικισμού 

στις περιόδους Τ=50 και Τ=100 χρόνια, δεν εμφανίζει φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλυσης. Στην 

περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα ξεπερνάει σε μικρό βαθμό τα όρια της κοίτης. 

Στο τμήμα του ρέματος από τον οικισμό Ατσική μέχρι το ύψος του οικισμού Καρπάσι η πλημμύρα 

γενικά περιορίζεται εντός της κοίτης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια. Στην 

περιοχή της συμβολής όμως η εικόνα είναι πιο δυσμενής με την πλημμύρα να καλύπτει τις εκτάσεις 
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ανάμεσα στα ρέματα. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα καλύπτει πολύ μεγαλύτερη έκταση 

εκατέρωθεν του ρέματος. Το ρέμα που συμβάλλει στον κύριο κλάδο του ρέματος Ατσική βόρεια της 

βιομηχανικής και εμπορικής ζώνης και μέχρι το ύψος της βιομηχανικής ζώνης δεν εμφανίζει 

φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλυσης σε καμία περίοδο επαναφοράς. Στο τμήμα όμως που 

συμβάλλει με τον κύριο κλάδο του ρέματοςεμφανίζονται έντονα φαινόμενα πλημμύρας και μεγάλα 

βάθη ροής. Στο τμήμα του κύριου κλάδου του ρέματος ανάμεσα στη βιομηχανική ζώνη και στον 

κρατικό αερολιμένα προκύπτουν φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλυσης σε όλες τις περιόδους 

επαναφοράς. Η πλημμύρα στις περιόδους Τ=50 και Τ=100 χρόνια, αναπτύσσεται ανατολικά κατά 

μήκος της Ε.Ο. Μύρινα – Μούδρου, ενώ στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα εμφανίζει 

μεγαλύτερα βάθη ροής και μεγαλύτερη έκταση. Στο ρέμα που συμβάλλει στον κύριο κλάδο και 

διασχίζει τον οικισμό Λιβαδοχώρι με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για τις περιόδους 

επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, δεν προκύπτουν φαινόμενα πλημμύρας λόγω των μικρών 

παροχών. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης πριν τον οικισμό 

Λιβαδοχώρι και στη συμβολή με τον κύριο κλάδο χωρίς όμως να επηρεάζεται ο οικισμός. Στο 

τελευταίο τμήμα του κύριου κλάδου τα φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλισης είναι αρκετά έντονα σε 

όλες τις περιόδους επαναφοράς παρά το γεγονός ότι είναι διευθετημένο. Στην περίοδο Τ=1000 

χρόνια, η εικόνα είναι πιο δυσμενής με την πλημμύρα να καλύπτει επιπλέον το παραθαλάσσιο 

τμήμα νότια του αερολιμένα και να φτάνει μέχρι την παραλιακή βιομηχανική και εμπορική ζώνη 

χωρίς όμως να την επηρεάζει. 

 

Ρέμα Χανδριάς 

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, λόγω του εποχικού χαρακτήρα του ρέματος και 

των μικρών παροχών δεν εμφανίζονται φαινόμενα πλημμύρας καθώς η πλημμύρα περιορίζεται 

εντός της κοίτης. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα φαίνεται να ξεπερνάει τα 

όρια της κοίτης από τη συμβολή του ρέματος μέχρι το ύψος του οικισμού Κοντιάς. Η πλημμύρα 

διαχέεται σε μικρό ποσοστό δυτικά του ρέματος. 

 

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011, 

παρατηρούνται κατά μήκος του ποταμού Ατσική και των συμβαλλόντων σε αυτόν ρεμάτων. 

Επιπλέον, βάθη νερού άνω του 1 m εντοπίζονται στο εκατέρωθεν του ποταμού, στο τμήμα ανάντη 

της εκβολής του. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=100 έτη, παρατηρούνται 

κατά μήκος του ποταμού Ατσική και των συμβαλλόντων σε αυτόν ρεμάτων. Επιπλέον, βάθη νερού 

άνω του 1 m εντοπίζονται εκατέρωθεν του ποταμού, στο τμήμα ανάντη της εκβολής του. Οι 

περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1 m) για Τ=1000 έτη, παρατηρούνται κατά μήκος του 

ποταμού Ατσική και των συμβαλλόντων σε αυτόν ρεμάτων. Επιπλέον, βάθη νερού άνω του 1 m 

εντοπίζονται στο εκατέρωθεν του ποταμού, στο τμήμα ανάντη της εκβολής του. 

 

2.4.10.IV ΛΙΜΝΕΣ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Βορείου Αιγαίου δεν υπάρχουν αξιόλογες λίμνες εντός των 

εκτάσεων ΖΔΥΚΠ. 
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2.4.10.V ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Οι ΖΔΥΚΠ GR14RAK0006 και GR14RAK0011, εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα, καθώς 

συνορεύουν με παράκτια ύδατα και εκτιμάται συνολική ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1m. 

 

Η ΖΔΥΚΠ GR14RAK0006 έχει σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα καθώς συνορεύει με παράκτια 

ύδατα και παρουσιάζει συνολική ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1m. Συγκεκριμένα η 

συνολική ανύψωση της ΜΣΘ ανέρχεται σε 1,14 m και σε 1,20 m για περίοδο επαναφοράς Τ=50 και 

Τ=100 έτη αντίστοιχα. 

 

Η ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011 έχει σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα καθώς συνορεύει με παράκτια 

ύδατα και παρουσιάζει συνολική ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1m. Συγκεκριμένα η 

συνολική ανύψωση της ΜΣΘ ανέρχεται σε 1,05 m για περίοδο επαναφοράς Τ= 50 και σε 1,12 m για 

περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. 

 

Ο υπολογισμός της επιφάνειας πλημμύρας για τη δημιουργία των Χαρτών Επικινδυνότητας 

Πλημμύρας γίνεται με την θεώρηση ότι το νερό προσεγγίζει την ισοϋψή εκείνη που είναι ίση με την 

εκτιμώμενη ανύψωση. 

 

2.4.10.VI ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 

Η αποτίμηση των επιπτώσεων και η αξιολόγηση της τρωτότητας πραγματοποιήθηκε για τη μέγιστη 

έκταση κατάκλυσης που αντιστοιχεί σε πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=1000 έτη (για ποτάμια) 

και Τ=100 έτη για πλημμύρες από ανύψωση της ΜΣΘ. Στη συνέχεια, η αποτίμηση της πλημμυρικής 

επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου πραγματοποιήθηκε για Τ= 50, 100 

και 1000 έτη (για ποτάμια) και για Τ= 50, 100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση της ΜΣΘ) λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της πλημμύρας (βάθη, ταχύτητες ροής και ο συνδυασμός 

τους για ποτάμιες ροές και βάθη για την ανύψωση της ΜΣΘ). 

 

Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου (GR14RAK0006) 

Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ100) 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0006, από 

ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας, είναι 0,32 km2. 

Με βάση την κατάταξη της τρωτότητας από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή τα ποσοστά σε κάθε 

κλάση βάση των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: το 5,30% της κατακλυζόμενης περιοχής 

χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή τρωτότητα, το 0,69% αυτής αξιολογείται ως χαμηλή, το 3,25% ως 

μέτρια και το 90,77% ως υψηλή. Η υψηλή τρωτότητα εντοπίζεται στο σύνολο της κατακλυζόμενης 

έκτασης. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Η έκταση που κατακλύζεται από πλημμύρα, προκαλούμενη από την ανύψωση της μέσης στάθμης 

της θάλασσας, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, ανέρχεται σε 0,27 km2. 
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Για Τ=50 έτη προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 ‐ 0,4 στο 11,82% της 

κατακλυζόμενης έκτασης και τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 88,18%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 6,72% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 

το 52,97% από χαμηλό, το 40,30% από μέτριο, το 0,01% από υψηλό και μηδενικό πολύ υψηλό 

κίνδυνο. Το σύνολο σχεδόν (99,99%) της κατακλυζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από μέτριο, 

χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο εξαιτίας της χαμηλής επικινδυνότητας μιας και οι τιμές της 

τρωτότητας είναι υψηλές στο σύνολο της κατακλυζόμενης επιφάνειας. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Η ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας προκαλεί πλημμύρα, που για περίοδο επαναφοράς 

Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 0,32 km2. 

 

Για Τ=100 έτη προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 – 0,4 στο 2,20% της 

κατακλυζόμενης έκτασης και τιμές 0,4 – 0,6 για το 97,80%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 5,99% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 

το 17,17% από χαμηλό, το 76,80% από μέτριο, το 0,04% από υψηλό και μηδενικό πολύ υψηλό 

κίνδυνο. Το σύνολο σχεδόν (99,96%) της κατακλυζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από μέτριο, 

χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο εξαιτίας της χαμηλής επικινδυνότητας μιας και η τιμές της 

τρωτότητας είναι υψηλές στο σύνολο της κατακλυζόμενης επιφάνειας. 

 

Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007) 

Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ1000) 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007 είναι 0,83 

km2. 

Ένα ποσοστό 85,15%, της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή τρωτότητα και το 

14,85% από πολύ υψηλή, ενώ δεν εντοπίζονται περιοχές που να χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή, 

χαμηλή και μέτρια τρωτότητα. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007, ανέρχεται σε 0,39 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 69,40% της κατακλυζόμενης έκτασης, τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 24,91% αυτής και τις τιμές 0,6 – 

0,8 για το 5,69%. 

 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 65,37% αυτής χαρακτηρίζεται από χαμηλό 

κίνδυνο, το 29,00% από μέτριο και το 5,63% από υψηλό. Εντός της περιοχής κατάκλυσης δεν 

εντοπίζονται περιοχές με πολύ χαμηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Τα μεγάλα ποσοστά 

χαμηλού και μέτριου κινδύνου οφείλονται στις χαμηλές τιμές επικινδυνότητας μιας και η 

τρωτότητα έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλή και πολύ υψηλή στο σύνολο της κατακλυζόμενης έκτασης. 

Ο υψηλός κίνδυνος πλημμύρας εντοπίζεται στο δυτικό άκρο της κατακλυζόμενης επιφάνειας κατά 

την είσοδο του ρέματος στην Ζώνη. 
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Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007, ανέρχεται σε 0,51 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 65,31% της κατακλυζόμενης έκτασης και τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το υπόλοιπο 34,69%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 32,71% αυτής χαρακτηρίζεται από χαμηλό κίνδυνο, 

το 56,40% από μέτριο και το 10,89% από υψηλό. Εντός της περιοχής κατάκλισης δεν εντοπίζονται 

περιοχές με πολύ χαμηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Τα μεγάλα ποσοστά χαμηλού και 

μέτριου κινδύνου οφείλονται στις χαμηλές τιμές επικινδυνότητας μιας και η τρωτότητα έχει 

χαρακτηρισθεί ως υψηλή και πολύ υψηλή στο σύνολο της κατακλυζόμενης έκτασης. Ο υψηλός 

κίνδυνος πλημμύρας εντοπίζεται στο δυτικό άκρο της κατακλυζόμενης επιφάνειας κατά την είσοδο 

του ρέματος στην Ζώνη. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ1000) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0007 είναι 0,83 

km2.Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει 

τιμές 0,2 ‐ 0,4 στο 5,40% της έκτασης που κατακλύζεται, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 93,34% αυτής και 

τιμές 0,6‐0,8 για το 1,26%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 5,40% αυτής χαρακτηρίζεται από χαμηλό κίνδυνο, 

το 64,43% από μέτριο και το 30,17% από υψηλό. Εντός της περιοχής κατάκλισης δεν εντοπίζονται 

περιοχές με πολύ χαμηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Ο υψηλός κίνδυνος πλημμύρας 

εντοπίζονται κατά μήκος της ροής και εκατέρωθεν του ρέματος που διασχίζει το δυτικό άκρο της 

Ζώνης. 

 

Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου (GR14RAK0008) 

Για την ΖΔΥΚΠ GR14RAK0008 δεν καταρτίστηκαν χάρτες κινδύνου πλημμύρας. 

 

 

Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) 

Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ1000) 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009 είναι 2,44 

km2. 

Ένα ποσοστό 0,26%, της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή τρωτότητα. 

Αντίστοιχα, το 19,18% χαρακτηρίζεται από χαμηλή, το 39,98% από μέτρια και το 38,18% από υψηλή 

και το 2,39% από πολύ υψηλή τρωτότητα. Η υψηλή τρωτότητα εμφανίζεται κυρίως στο κατάντη 

τμήμα του ρέματος Κοκκαλά. Η πολύ υψηλή τρωτότητα εντοπίζονται στο βορειοδυτικότερο άκρο 

της κατακλυζόμενης επιφάνειας. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009, ανέρχεται σε 0,72 km2. 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  102 
 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 28,82% της κατακλυζόμενης έκτασης, τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 34,28% αυτής, τιμές 0,6 – 0,8 

για το 23,66% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 13,25%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 4,02% αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 32,83% από χαμηλό, το 62,91% από μέτριο και το 0,23% από υψηλό. Εντός της περιοχής 

κατάκλυσης δεν εντοπίζονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Ο υψηλός κίνδυνος 

πλημμύρας εντοπίζεται σε ένα μικρό τμήμα της κατακλυζόμενης έκτασης, ανάντη της εκβολής του 

ρέματος Ανήλιο. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009, ανέρχεται σε 1,01 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 13,05% της κατακλυζόμενης έκτασης, τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 59,30% αυτής, τιμές 0,6 – 0,8 

για το 11,88% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 15,77%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 2,93% αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο και το 43,02% από χαμηλό, το 52,02% από μέτριο και το 2,04% από υψηλό. Εντός της 

περιοχής κατάκλυσης δεν εντοπίζονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Ο υψηλός 

κίνδυνος εντοπίζεται σε ένα μικρό τμήμα κατά μήκος του ρέματος Παρθένη. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ1000) 

Ποτάμιες ροές 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0009 είναι 2,44 

km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐0,4 στο 4,71% της έκτασης που κατακλύζεται, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 77,66% αυτής, τιμές 0,6 ‐ 0,8 

για το 13,02% και τέλος τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 4,61%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 1,82% αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο και το 56,40% από χαμηλό, το 31% από μέτριο και το 10,78% από υψηλό. Εντός της 

περιοχής κατάκλυσης δεν εντοπίζονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Ο υψηλός 

κίνδυνος εντοπίζεται σε ένα μικρό τμήμα κατά μήκος του ρέματος Παρθένη και ανάντη της εκβολής 

του ρέματος Κοκκαλά. 

 

Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου 

Λέσβου (GR14RAK0010) 

Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ1000) 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010 είναι 

16,36 km2. 

Ένα ποσοστό 0,001%, της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή τρωτότητα. 

Αντίστοιχα, το 10,36% χαρακτηρίζεται από χαμηλή, το 63,74% από μέτρια, το 25,12% από υψηλή 

και το 0,77% από πολύ υψηλή τρωτότητα. Η υψηλή και πολύ υψηλή τρωτότητα εμφανίζονται 

διάσπαρτα εντός της περιοχής κατάκλυσης. 
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Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010, ανέρχεται σε 5,65 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

– 0,4 για το 63,49% της κατακλυζόμενης έκτασης, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 στο 28,56%, τιμές 0,6 – 0,8 για 

το 2,08% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 5,87%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 19,28 % αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 73,92 % από χαμηλό, το 4,89 % από μέτριο και τέλος το 1,90 % από πολύ υψηλό. Εντός 

της περιοχής κατάκλυσης δεν εντοπίζονται περιοχές υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Ο υψηλός 

κίνδυνος εντοπίζονται στο κατάντη τμήμα των ρεμάτων Παναγιάς Λαγκάδι και Μυλοπόταμος καθώς 

ο μέτριος κίνδυνος στα ρέματα Τσικνιάς και Κυπριανός. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός 

της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010, ανέρχεται σε 7,05 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

– 0,4 για το 45,80% της κατακλυζόμενης έκτασης, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 στο 49,87%, τιμές 0,6 – 0,8 για 

το 2,64% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 1,70%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 20,99 % αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 75,91 % από χαμηλό, το 2,74 % από μέτριο και τέλος το 0,36 % από υψηλό. Εντός της 

περιοχής κατάκλυσης δεν εντοπίζονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Το μικρό 

ποσοστό του μέτριου και υψηλού κινδύνου εντοπίζονται στο τμήμα της κατακλυζόμενης έκτασης 

του ρέματος Παναγιάς Λαγκάδι και Κυπριανός. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ1000) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0010 είναι 16,36 

km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

–0,4 για το 47,41% της κατακλυζόμενης έκτασης, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 στο 50,10%, τιμές 0,6 – 0,8 για το 

2,46% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 0,03%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 22,58 % αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 73,87 % από χαμηλό, το 3,55 % από μέτριο. Εντός της περιοχής κατάκλυσης δεν 

εντοπίζονται περιοχές με υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. 

 

Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011) 

Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ1000) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση από ποτάμιες ροές της ΖΔΥΚΠ 

GR14RAK0011 είναι 7,60 km2. 

Ένα ποσοστό 19,39 %, της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από χαμηλή τρωτότητα. 

Αντίστοιχα, το 61,10 % χαρακτηρίζεται από μέτρια και το 19,51 % από υψηλή τρωτότητα. Η υψηλή 

τρωτότητα εμφανίζεται διάσπαρτα εντός της περιοχής κατάκλυσης. 
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Αξιολόγηση τρωτότητας (Τ100) 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011, από 

ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας, είναι 19,17 km2. 

 

Ένα ποσοστό 5,08%, της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από χαμηλή τρωτότητα. 

Αντίστοιχα, το 67,71% από χαμηλή, το 16,28% από μέτρια, το 6,55% από υψηλή και το 4,38% από 

πολύ υψηλή τρωτότητα. Η υψηλή και πολύ υψηλή τρωτότητα εντοπίζονται στο τμήμα της 

κατακλυζόμενης έκτασης που αναπτύσσεται νότια του οικισμού Ατσική. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα των ποτάμιων ροών περιόδου 

επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011, ανέρχεται σε 4,20 km2. Από το συνδυασμό 

βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 ‐0,4 στο 69,59% της 

κατακλυζόμενης έκτασης, τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 15,56% αυτής, τιμές 0,6 ‐ 0,8 για το 12,01% και τιμές 

0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 2,84%. Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 45,01% αυτής 

χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, το 52,84% από χαμηλό, το 1,67% από μέτριο και τέλος το 

0,49% από υψηλό. Ο υψηλός κίνδυνος πλημμύρας, εντοπίζονται σε ένα μικρό τμήμα της ζώνης 

πλησίον του οικισμού Ατσική. 

 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Η έκταση που κατακλύζεται από πλημμύρα, προκαλούμενη από την ανύψωση της μέσης στάθμης 

της θάλασσας, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, ανέρχεται σε 19,08 km2. 

Για Τ=50 έτη προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 ‐ 0,4 στο 97,42% της 

κατακλυζόμενης έκτασης και τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 2,58%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 73,01% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 

το 19,44% από χαμηλό, το 7,56% από μέτριο και μηδενικό υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο. Το 

92,44% της κατακλυζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα των ποτάμιων ροών περιόδου 

επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR14RAK0011, ανέρχεται σε 4,64 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 68,35% της κατακλυζόμενης έκτασης, τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 17,51% αυτής, τιμές 0,6 – 0,8 

για το 13,44% και τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 0,70%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 39,96 % αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 55,41 % από χαμηλό, το 4,42 % από μέτριο και τέλος το 0,21 % από υψηλό Ο υψηλός 

κίνδυνος πλημμύρας, εντοπίζονται σε ένα τμήμα της κατακλυζόμενης έκτασης που επηρεάζει τον 

οικισμό Λιβαδοχώρι. 

 

‐ Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 
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Η ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας προκαλεί πλημμύρα, που για περίοδο επαναφοράς 

Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 19,17 km2. 

Για Τ=100 έτη προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 – 0,4 στο 96,31% της 

κατακλυζόμενης έκτασης και τιμές 0,4 – 0,6 για το 3,69%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλισης το 72,78% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 

το 19,71% από χαμηλό, το 7,50% από μέτριο και μηδενικό υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο. Το 

92,5% της κατακλυζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο. 

 

Αποτίμηση έντασης πλημμύρας και αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ1000) 

‐ Ποτάμιες ροές 

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση από ποτάμιες ροές της ΖΔΥΚΠ 

GR14RAK0011 είναι 7,60 km2. 

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε, ότι η επικινδυνότητα λαμβάνει τιμές 0,2 

‐ 0,4 στο 47,06% της έκτασης που κατακλύζεται, τις τιμές 0,4 ‐ 0,6 για το 40,85% αυτής, τιμές 0,6‐0,8 

για το 7,67% και τέλος τιμές 0,8 ‐ 1,0 για το υπόλοιπο 4,42%. 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 39,96 % αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

κίνδυνο, το 55,41 % από χαμηλό, το 4,42 % από μέτριο και τέλος το 0,21 % από υψηλό. Ο υψηλός 

κίνδυνος πλημμύρας, εντοπίζονται σε ένα τμήμα της κατακλυζόμενης έκτασης που επηρεάζει τον 

οικισμό Λιβαδοχώρι. 

 

2.5 ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

2.5.1 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

Γενικά, η ΠΒΑ διαθέτει πλούτο φυσικών ενδιαιτημάτων που περιλαμβάνουν ποικιλία μορφών και 

τόπων με ιστορικά χλωριδικά και ζωολογικά δεδομένα. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από εξαίρετο 

φυσικό πλούτο, ο οποίος περιλαμβάνει σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς 

υγροβιότοπους και άλλους τύπους οικοτόπων και φυσικών ενδιαιτημάτων (χερσαίων και 

θαλάσσιων), ιστορικά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία της φύσης, βραχονησίδες 

ιδιαίτερης αισθητικής και οικολογικής σημασίας και οικοσυστήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα φυσικά οικοσυστήματα στο μεγαλύτερο τους ποσοστό είναι δάση αείφυλλων 

σκληρόφυλλών (μακία βλάστηση) ή φρυγανικά οικοσυστήματα. Σε μικρότερο ποσοστό 

συναντώνται πευκοδάση, παραποτάμια συστήματα αλλά και ιδιαίτεροι σχηματισμοί όπως το δάσος 

Αριάς στην Ικαρία. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό των χερσαίων οικοσυστημάτων είναι αγροτικά, με 

καλλιέργειες όπως τα σιτηρά ή οι ελιές και τα αμπέλια και αρκετά μεγάλες εκτάσεις 

χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι. Το ελαιόδασος του Κόλπου της Γέρας στη Λέσβο και οι 

καλλιέργειες μαστίχας στη Χίο είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα των αγροτικών οικοσυστημάτων. 

Σε κάθε νησί απαντάται διαφορετική ποικιλότητα οικοσυστημάτων και σε άλλα νησιά είναι υψηλή 

όπως για παράδειγμα στη Λέσβος και σε άλλα χαμηλότερη όπως στις Οινούσσες. Στον νησί της Χίου 

ευδοκιμεί και καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση (σε όλη τη Νότια Χίο) μια ποικιλία του άγριου σχίνου 

που παράγει την αρωματική μαστίχα. Η παραγωγή μαστίχας, ένα μοναδικό στον κόσμο 

χαρακτηριστικό της Χίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοσή της, αλλά 

και την οικονομική της ανάπτυξη. Η κάμψη που είχε γνωρίσει τα προηγούμενα φαίνεται να 

ξεπερνιέται με θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση του μαστιχοδάσους. 
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Η χλωρίδα είναι πλούσια σε όλα τα νησιά. Η τουλίπα και είδη ορχιδέας αποτελούν επίσης ενδημικά 

είδη ιδιαίτερης σπουδαιότητας στη Χίο. Η χαρουπιά, η κουμαριά, η κουκουναριά και η τραχεία 

πεύκη, είναι από τα είδη που αντέχουν στις ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και 

αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, αν και σε διαφορετική έκταση, συναντά κανείς χερσαίους και 

θαλάσσιους οικότοπους, πλούσιους σε ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Ωστόσο το 

μικρό τους μέγεθος και ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιφέρειας, τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα 

στην ανθρώπινη δραστηριότητα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση ενός βιότοπου ή 

στην εξαφάνιση ειδών. Ιδιαίτερης αξίας θεωρούνται και τα θαλάσσια οικοσυστήματα του Βορείου 

Αιγαίου όπως και 22 καταγεγραμμένοι υγροβιότοποι συνολικού εμβαδού 32,6 στρ. και μήκος 8km., 

οι οποίοι καλύπτουν εκβολές ποταμών, αλυκές, έλη και λιμνοθάλασσες.  

 

2.5.2 ΧΛΩΡΙΔΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

Λέσβος  

Η Λέσβος λόγω ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, διαθέτει περισσότερα από 1.400 taxa (είδη 

και υποείδη) φυτών. Το πιο εκτεταμένο οικοσύστημα στο νησί είναι οι ελαιώνες που έχουν 

αναδειχτεί ως το χαρακτηριστικότερο οικοσύστημα της Λέσβου εμφανίζονται διαφορές ως προς το 

υψόμετρο, την ηλικία των δέντρων, την πυκνότητά τους και την υποκείμενη βλάστηση.  

Το κύριο δασικό είδος της Λέσβου το οποίο παρουσιάζει την μεγαλύτερη εξάπλωση είναι η τραχεία 

πεύκη (pinus brutia ten.) που επικάθεται κύρια σε σχηματισμούς της οφειολιθικής σειράς, καθώς 

και πάνω στην αρχαιότερη φάση των ηφαιστειακών σχηματισμών, τις ηφαιστειακές λάβες. Ένα 

δεύτερο είδος πεύκης η Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) σχηματίζει δύο περιορισμένης έκτασης δάση, 

ανάμικτο με το pinus brutia. Στην περιοχή της Αγιάσου παρατηρείται το μόνο μεγάλο 

καστανόδασος (Castanea sativa) που εντοπίζεται στη νήσο Λέσβο, το οποίο μάλιστα αποτελεί και 

καλλιεργούμενη έκταση, με πλούσιο υποόροφο και σημαντική αναγέννηση. Οι καστανιές γενικά 

φυτρώνουν στη μέση ορεινή ζώνη ανάμεσα σε άλλα φυλλοβόλα δέντρα. Εκτάσεις Καστανιάς στο 

Δήμο απαντώνται νότια του οικισμού της Αγιάσου, στην περιοχή του Σανατορίου.  

Ο πλούτος της χλωρίδας της Λέσβου οφείλεται στην ποικιλία των βιοτόπων της, στον πλούσιο 

οριζόντιο διαμελισμό της, στο ορεινό της ανάγλυφο, στην ιδιαιτερότητα των πετρωμάτων της, στη 

μακροχρόνια επίδραση του ανθρώπου, στη γειτνίασή της με τη Μικρά Ασία αλλά και στον 

πρόσφατο γεωλογικό της αποχωρισμό από αυτήν. Πολλά από αυτά περιλαμβάνεται στο Κόκκινο 

Βιβλίο των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της ελληνικής χλωρίδας, ενώ μεγάλος είναι ο 

αριθμός των άγριων ορχιδέων που συναντώνται σε πολλές περιοχές του νησιού, όπως η σπάνια 

παιώνια.  

Στο νησί της Λέσβου τα σπάνια είδη χλωρίδας που τείνουν προς εξαφάνιση είναι τα εξής:  

• Pancratium maritimum L. που είναι ο κοινός κρίνος.  
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• Rhododendron luteum Sweet (Azalea pontica L), που είναι ένα είδος φυλλοβόλου θάμνου 

μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο.  

• Ruta montana (L) L., ένα σπάνιο είδος απήγανου.  

• Lavandula cariensis Boiss, που είναι μικρασιατικό είδος φυτού μοναδικό στο ελλαδικό χώρο.  

• Adenocarpus complicatus (L) Gay, που είναι ένα φρύγανο που χρησιμοποιείται και σαν 

καύσιμο ενώ οι τρυφεροί βλαστοί και τα άνθη του τρώγονται από τα ζώα.  

• Osmunda regalis L, που είναι πτεριδόφυτο και σπανίζει στην Ελλάδα.  

• Comperia taurica C. Koch, που είναι ορχεοειδές και μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο.  

• Άλλα είδη που συναντώνται στη λεσβιακή ύπαιθρο είναι η αγριλιά (Olea oleaster), η μυρτιά 

(Myrtus communis), η πικροδάφνη (Nerium oleander), η κουμαριά (Arbutus unedo), το 

πουρνάρι ή πρίνος (Quercus coccifera), η λαδανιά ή αξίστης (Cistus creticus), το ρείκι 

δενδρώδες (Erica arborea), η δάφνη του Απόλλωνα ή βάγια (Laurus nobilis), το σπάρτο 

(Spartium junceum), η δρυς χνοώδης ή ρουπάκι (Quercus pubesteus) κ.α. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος)  

Λήμνος 

Στη Λήμνο η βλάστηση είναι κυρίως χαμηλή, κυριαρχούν οι θάμνοι και οι πόες. Έχουν καταμετρηθεί 

περίπου 130 είδη, με επικρατέστερο είδος σε όλες τις μη καλλιεργούμενες εκτάσεις το θάμνο 

αστοιβή και τον κρίνο των παραλιών. Συναντώνται επίσης θυμάρι, ρίγανη και άλλα αρωματικά 

φυτά, αμάραντα και διάφορα είδη βάτων. Πολλά δέντρα δεν υπάρχουν, εκτός βέβαια απ' τα 

οπωρικά, πολύ λίγες ελιές, ελάχιστα πλατάνια στην περιοχή του Κοντιά, αρμυρίκια και φυσικά το 

υπολειμματικό «δάσος» βελανιδιών quercus macrolepis, ανάμεσα στα χωριά Ρεπανίδι και 

Κοντοπούλι. Η έλλειψη πυκνών δασών οφείλεται, κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της 

κτηνοτροφίας και της υλοτομίας, στις ειδικές γεωλογικές συνθήκες, αλλά και στους δυνατούς 

ανέμους που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή τους. Η ελάχιστη βλάστηση που συνθέτει τη χλωρίδα 

των Αμμοθινών, είναι κυρίως τα λευκά κρινάκια της Λήμνου (Pancratium maritimum), ενώ 

περιμετρικά των αμμοθινών, υπάρχουν αμμόφιλη βλάστηση (Ammophila arenaria), λυγαριές (Vitex 

agnus castus), αγριοαχλαδιές (Pyrus spinosa), αστυφίδες (Sarcopoterium spinosum), θυμάρι 

(Thymus vulgaris), πικροδάφνες (Nerium oleander) και αγριελιές (Olea europea var. Oleaster). 

 

Άγιος Ευστράτιος  

Στο νησί του Αγ. Ευστρατίου η βλάστηση γεωγραφικά βρίσκεται στη ζώνη Quercion – ilicis. Η πιο 

ενδιαφέρουσα βλάστηση του νησιού παρατηρείται στις εποχιακές λίμνες, οι οποίες βρίσκονται σε 

μικρά, επίπεδα κοιλώματα σε σχιστόλιθους. Αρκετά από τα είδη που είναι χαρακτηριστικά τέτοιων 

βιοτόπων, παρουσιάζουν ευρέως ασυνεχείς κατανομές και είναι σπάνια στην περιοχή. Τα 

σημαντικότερα είδη που έχουν εντοπιστεί στο νησί είναι τα Isoetes duriei, Pilularia minuta, 

Myosurus heldreichii, Crassula vaillanthii, Lythrum borysthenicum και Callitriche brutia.  
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Στον Αγ. Ευστράτιο παρατηρούνται και θίνες, η διαμόρφωσή τους παίζει τον ρόλο του φυσικού 

κυματοθραύστη ανάμεσα στην παραλία και στις εσωτερικές περιοχές. Η αμμόφιλη βλάστηση που 

αναπτύσσεται στις θίνες διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διατήρησή τους. 

Σε όλη τη θαλάσσια περιοχή του νησιού παρουσιάζονται στρώματα με Ποσειδωνίες. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ (Χίος – Ψαρά – Οινούσες)  

Η βιοποικιλότητα των νησιών Χίου, Ψαρών και Οινουσών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική και 

πλούσια όσον αφορά στη χλωρίδα, (καταγεγραμμένα 1260 taxa, είδη και υποείδη), αλλά και την 

πανίδα.  

Χίος  

Από φυτοκοινωνική άποψη, το νησί της Χίου ανήκει στη θερμομεσογειακή ζώνη βλάστησης (Oleo 

Caeratonion) της ανατολικής Μεσογείου στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ στο κεντρικό τμήμα του, 

κατά μήκος του ορεινού όγκου Αίπους, εμφανίζονται επίσης οι μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς 

(Quercion ilicis).  

Συναντούμε τυπικά μεσογειακά οικοσυστήματα. Με βάση τη βροχομετρική διαβάθμιση έχουν 

αναπτυχθεί κυρίως δυο βασικές μορφές, με διαφορετικούς μηχανισμούς προσαρμογής, κυρίως 

στην καλοκαιρινή ξηρασία:  

Σε περιοχές με περισσότερη υγρασία εμφανίζονται τα συστήματα αείφυλλων σκληρόφυλλων 

(μακία βλάστηση), είδη όπως η αγριελιά, πουρνάρι, σκίνος, μυρτιά, δάφνη, κουμαριά, φιλίκι, 

πικροδάφνη. 

Σε περιοχές με λιγότερη διαθέσιμη υγρασία είναι οι φρυγανότοποι, που καλύπτονται από πολύ 

χαμηλούς ξηροφυτικούς θάμνους, με την ιδιαιτερότητα του εποχιακού διμορφισμού (αλλάζουν 

φύλλα ανάλογα με την εποχή). Πολλά από αυτά τα φυτά είναι αρωματικά, αρτυματικά 

φαρμακευτικά, με ιδιαίτερη αξία όπως ρίγανες θυμάρια, λεβάντες, τεύκρια, θρούμπες, γαλατσίδες, 

αμάραντα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εναλλακτικές καλλιέργειες.  

Σε βουνοπλαγιές τα δάση πεύκης σε συνδυασμό με αείφυλλα σκληρόφυλλα δημιουργούν ένα 

εξαιρετικό περιβάλλον για τους μοναδικούς αμανίτες (άγρια μανιτάρια).  

Πολλά φυτικά είδη ανήκουν στα σπάνια και κινδυνεύοντα και προστατεύονται με ειδική νομοθεσία 

όπως η σύμβαση Cites, και Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα.  

Προστατευόμενο είδος είναι και οι ορχιδέες, που φύονται σε ένα ευρύ φάσμα βιοτόπων, από τις 

παραθαλλάσιες περιοχές ως τα ψηλά βουνά και τις γεωργικές καλλιέργειες, μέχρι και σε 

υγρότοπους, ανάλογα με το είδος. Από τα 250 είδη ορχιδεών που φύονται στην Ευρώπη τα 76 

συναντιούνται στη Χίο. 

Στο όρος Πελινναίο ανθίζει μαζί με τις ορχιδέες η φριτιλάρια (Fritillaria pelinnea), επίσης σπάνιο και 

προστατευόμενο είδος. Στην περιοχή συναντώνται επίσης τέσσερα είδη τουλίπας (Toulipa 

aegenensis, Toulipa undulatifolia, Toulipa Clousiana toulipa praecox). Σημαντική είναι και η 

καλλιέργεια εσπεδιδοειδών και παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου για το νησί, ενώ παράγεται και η 

μοναδική στον κόσμο μαστίχα. Το δέντρο που παράγει μαστίχα λέγεται σχίνος (Pistacia lentiscus var 
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chia), είναι αειθαλής θάμνος που ζει πάνω από εκατό χρόνια και το ύψος του δεν ξεπερνάει τα δύο 

με τρία μέτρα. 

 

Ψαρά και Οινούσες  

Οι Οινούσες και τα Ψαρά χαρακτηρίζονται από αραιή, κυρίως θαμνώδη βλάστηση και στενές 

κοιλάδες, οι οποίες καταλήγουν απότομα στη θάλασσα και σχηματίζουν πολύ μικρές 

παραθαλάσσιες πεδιάδες. Ευδοκιμούν λιγοστά οπωροφόρα δέντρα και ελάχιστα αμπέλια 

διακόπτουν τον ορεινό όγκο. Τη χλωρίδα των νησιών την καθορίζουν μόνο φρυγανικά 

οικοσυστήματα με κυρίαρχο είδος την αστοίβη, αλλά και ποώδη χειλανθή φυτά, ιδίως θυμάρι. 

Επίσης, ευδοκιμούν σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ομάδες φυλλοβόλου λυγαριάς. 

Ο Νομός εντάσσεται στον τύπο των θερμομεσογειακών διαπλάσεων. Συγκεκριμένα το νησί της 

Σάμου διαθέτει τρεις διαφορετικούς τύπους βλάστησης. Στις παράκτιες περιοχές συναντάται ο 

τύπος των Θερμομεσογειακών διαπλάσεων (Oleo Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου. Ο ίδιος τύπος 

επικρατεί και στις παράκτιες περιοχές της Ικαρίας και των Φούρνων. Προχωρώντας προς το 

εσωτερικό του νησιού ο τύπος βλάστησης είναι η Μεσογειακή διάπλαση της Αρίας (Ouercion - ilicis) 

ο οποίος ονομάζεται και βαλκανικός τύπος ή τύπος Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ο ίδιος τύπος 

βλάστησης που απαντάται και στην Ικαρία. Τέλος ο Πυρήνας του νησιού της Σάμου 

καταλαμβάνεται από φυτά που ανήκουν στην Ορομεσογειακή διάπλαση της Κυπαρισσίας. 

Εκτιμάται ότι η Ικαρία και η Σάμος έχουν πάνω 1500 είδη χλωρίδας, λόγω του διαφορετικών 

κλιματικών συνθηκών των νησιών. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 

Σάμος  

Η αυτοφυής χλωρίδα της Σάμου περιλαμβάνει περίπου 1250 είδη αγγειοφύτων, στα οποία 

κυριαρχούν τα δικότυλα. Ο σημαντικός αυτός αριθμός των ειδών οφείλεται κυρίως στη γεωιστορία, 

γεωμορφολογία και τη γεωγραφική θέση του νησιού.  

Επίσης 305 των ειδών της χλωρίδας οφείλουν την παρουσία τους στο νησί, στις δραστηριότητες του 

ανθρώπου και περίπου 15% στη φυσική διασπορά που γίνεται με τα πουλιά, τα θαλάσσια ρεύματα 

και τον άνεμο.  

Η γεωγραφική θέση του νησιού και το μοναδικό ανάγλυφό του επιτρέπει σε πολλά είδη να 

αναπτυχθούν, τα πιο εντυπωσιακά από τα οποία είναι οι ορχιδέες. Εκτός από τις ορχιδέες, μια 

μεγάλη ποικιλία δέντρων και θαμνών καλύπτουν το νησί. Τα κύρια είδη αυτών των 

οικοσυστημάτων είναι το είδος Quercus coccifera (πουρνάρι), το μαστιχόδεντρο (Pistacia lentiscus), 

η αγριελιά (Olea oleaster), η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), το είδος της ανατολικής Μεσογείου Pinus 

halepensis (τραχεία πεύκη), το είδος Calicotome Villosa (ασπάλαθος), το είδος Capparis spinosa 

(κάπαρη), και πολλά ακόμη είδη.  

Τα μεγαλύτερα σε έκταση δάση της Σάμου βρίσκονται στο βουνό Άμπελος, υπάρχουν όμως και 

μικρότερες δασικές εκτάσεις στο βουνό Κερκίς. Αυτά τα δάση αποτελούνται κυρίως από 
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γυμνόσπερμα, όπως η Pinus brutia (τραχεία πεύκη), ή το μαύρο πεύκο που δεσπόζει στο παραπάνω 

δάσος, σε υψόμετρο άνω των 700 μέτρων. Όπου το έδαφος είναι υγρό, αναπτύσσονται υδρόφιλα 

είδη, όπου τα πιο συνηθισμένα στη Σάμο είναι ο πλάτανος, η ιτιά και η δάφνη.  

Το νησί διαθέτει πλούσιες δασικές εκτάσεις εξαιρετικής ομορφιάς που υπολογίζονται σε 88.700 

στρέμματα, και καλύπτονται από διάφορα είδη φυτών, των οποίων το ύψος, σε πολλά απ’ αυτά, 

ξεπερνά τα πέντε μέτρα.  

Τα κυριότερα είδη είναι, τα Πουρνάρια (Quercus coccifera), ο Σκίνος (Pistacia lendiskus), οι 

Αγριελιές (Olea oleaster), οι Χαρουπιές (Ceratonia siliqua), τα Κέδρα (Juniperus sp.), τα Πεύκα (Pinus 

brutia), τα Σπάρτα (Spartium sp.), τα Σπάλαθρα (Kalycotomus sp.), ο Βάτος (Robus sp.), το Αιγόκλημα 

(Lonicera sp.) και άλλα.  

Σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου τα εδάφη είναι απασβεστωμένα, εκτός από τα προηγούμενα, 

συναντώνται η Κουμαριά (Arbutus sp.), η Μυρτιά (Myrtus), η Κοκκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), τα 

Ρείκια ( Erica verticilata και E.arborea) και άλλα. 

Σε πετρώδη, χαλικώδη και άγονα ξηρά εδάφη αναπτύσσονται, αγκαθωτοί, συνήθως φρυγανώδεις 

ημίθαμνοι, όπως η Αστουβιά (Poterium spinosum), το Θρούμπι (Satureja thymbra), η Ρίγανη 

(Oreganon sp.), η Κνούκλα (Cistus incanus), η Αφάνα (Sarcopoterium spinosum), το Θυμάρι (Thimus 

capitatus), τα Χινοπόδια (Genista acanthoclada), Σάλβια ή Λισφακιά (Salbia sp.) ο Σιδερίτης ή Τσάι 

του βουνού (Sideritis sp.) και άλλα.  

Στα ρέματα, σε περιοχές που υπάρχουν πηγές, ή όπου υπάρχει υψηλή εδαφική υγρασία, 

αναπτύσσονται υγρόφιλα δένδρα, με κυρίαρχο στη Σάμο τον Πλάτανο (Platanus orientalis), αλλά 

και τη Δάφνη (Laurus nobilis), και σε μερικές περιοχές, όπως στο ρέμα των Μυτιληνών, η Ιτιά. (Salix 

cinerea). Θάμνοι που συναντώνται σ’ αυτές τις περιοχές είναι η Πικροδάφνη (Nerium oleander), σε 

μεγάλη πυκνότητα, η Λυγαριά ή Καναπίτσα (Vitex agnus-castus), και πολλά άλλα, και απο τα 

αναρριχώμενα, ο Βάτος (Rubus sanctus), ο Κισσός (Hedera helix), και ο Αρκουδόβατος (Smilax 

aspera).  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ (Ικαρία- Φούρνοι- Θύμαινα) 

Ικαρία 

Η χλωρίδα της Ικαρίας αποτελείται από 92 οικογένειες, 401 γένη και 829 είδη. Περίπου, το 1/3 των 

ειδών ανήκουν σε τρείς οικογένειες: Leguminosae, Compositae και Gramineae. Οιοικογένειες 

Caryophyllaceae, Cruciferae, Labiatae και Umbelliferae αντιπροσωπεύονται, επίσης, επαρκώς (η 

τελευταία από 32 είδη). Η συνεισφορά των ανθρωποφύτων στις χλωριδικές κοινότητες του νησιού 

θεωρείται εξίσου σημαντική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μακροχρόνια ιστορία της έντονης 

ανθρώπινης παρέμβασης μέσω της γεωργίας και την κοπή ξυλείας. Ως αποτέλεσμα, 

δημιουργήθηκαν περιοχές κατάλληλες να υποστηρίξουν κοινότητες νέων ποικιλιών. Πιστεύεται ότι 

το 27% (228 είδη) της συνολικής χλωρίδας έφτασε στο νησί σαν αποτέλεσμα ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων. Μόλις το 10% (80 είδη) της συνολικής χλωρίδας της Ικαρίας οφείλεται σε φυσικό 

τρόπο εγκατάστασης. Η ενδημική χλωρίδα αποτελείται από 42 είδη (5%): 15 είδη είναι 

αποκλειστικά ενδημικά της Ικαρίας, 14 είδη είναι ενδημικά των νησιών του Αιγαίου και 13 είδη 
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είναι ενδημικά της Ελλάδος. Μεγίστης σημασίας θεωρείται η παρουσία του τοπικού ενδημικού 

φυτού της Ικαρίας Iberis runemarkii σε περιορισμένο πληθυσμό στην περιοχή της Πλαγιάς και στην 

Παναγιά Αγίου Κηρύκου και η παιώνια (Paeonia mascula cariensis).  

 

Φούρνοι- Θύμαινα 

Οι Φούρνοι αποτελούν ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών στα νοτιοανατολικά της Ικαρίας. Η χλωρίδα 

της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συναντώνται πολλά είδη αρωματικών 

φυτών, με κυρίαρχα το θυμάρι, το θρούμπι, τη φασκομηλιά και το ρείκι (σε σχιστολιθικά εδάφη), 

αλλά και το σχίνο, την κουμαριά και το φίδα (σε ασβεστολιθικά εδάφη). Δε λείπουν βέβαια και οι 

ελαιώνες. Πληθωρική είναι επίσης η παρουσία του μανδραγόρα, ο οποίος σπάνια παρατηρείται σε 

άλλα μέρη της Ελλάδας.  

 

2.5.3 ΠΑΝΙΔΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

Λέσβος  

Τα Λεσβιακά δάση ελαιώνων, πεύκων και δρυών προσφέρουν καταφύγιο σε άγρια ζώα και πουλιά, 

και συγκεκριμένα από τα θηλαστικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ασιατικός σκίουρος, Sciurus 

Anomalus (όχι ο κοινός), ενώ το μεγαλύτερο σαρκοφάγο θηλαστικό είναι η αλεπού. 

O Ασιατικός σκίουρος (Γαλιά για τους ντόπιους) ζει, από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό και ελλαδικό 

χώρο μόνο στη Λέσβο που είναι και το δυτικότερο άκρο εξάπλωσης του είδους. Στη Λέσβο η 

μεγαλύτερη πυκνότητα απαντάται στο δάσος Καστανιάς του όρους Όλυμπο, σε ελαιώνες και 

δενδρώδεις καλλιέργειες και σε καλούς πληθυσμούς στα δάση βελανιδιάς και λιγότερο στα δάση 

κωνοφόρων.  

Στα είδη των φιδιών, το μόνο δηλητηριώδες είναι ο οθωμανική οχιά, Vipera Xanthina, ενώ στα 

ερπετά του νησιού σημαντική θέση κατέχει και το Κροκοδειλάκι Agama stellio. Οι εποχιακές 

λιμνούλες και τα γκιόλια (τοπική ονομασία των στερνών για το πότισμα των ζώων, που συχνά έχουν 

αρκετά μεγάλο μέγεθος) υποστηρίζουν σημαντικούς πληθυσμούς αμφιβίων και νεροχελώνων 

(κυρίως Mauremys caspica, Emys orbicularis σπανιότερα).  

Πολύ ενδιαφέρον οικοσύστημα είναι οι Παράκτιοι Υγρότοποι του Κόλπου της Καλλονής που 

περιλαμβάνει τον ίδιο τον Κόλπο αλλά και μεγάλο αριθμό χερσαίων υγροτόπων: τις αλυκές 

Καλλονής και Πολυχνίτου, αλίπεδα, ρέματα και οι εκβολές τους, καλαμιώνες, πευκοδάσος και 

ελαιώνες. 

Το νησί της Λέσβου παρουσιάζει μια σειρά μοναδικότητες. Είναι η μόνη περιοχή στο νησιωτικό 

χώρο που φωλιάζει Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), το μοναδικό νησί στη Ευρώπη που ζει ο 

Ασιατικός Σκίουρος, το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη που ζει ο Τουρκοτσοπανάκος (Sitta krupperi), 

και βρίσκεται ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πληθυσμός του Σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea). 

Οι Καστανόχηνες (Tadorna ferruginea) είδος ασιατικής προέλευσης, από τα σημαντικότερα είδη και 
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του νησιού, είναι μόνιμοι κάτοικοι και οι κύριες και γνωστές θέσεις αναπαραγωγής υπάρχουν στην 

αλυκή Καλλονής, στον υγρότοπο των Μέσων Αγ. Παρασκευής και στην περιοχή του Ασπροποτάμου-

Παλαίου Μανταμάδου. 

Σ΄ ότι αφορά τα πουλιά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νησιώτικη ορεινή πέρδικα Alectoris 

chuvar, η οποία εκτρέφεται και ως κυνηγητικό θήραμα.  

Ανάμεσα στους πολύ ενδιαφέροντες κατοίκους του είναι τα ροζ φλαμίνγκο (φοινικόπτερα), όλων 

των ειδών οι ερωδιοί (τσικνίαδες), οι βαρβάρες, ο καλαμοκανάς, η χαλκόκοτα, η αλκυόνα, ο 

κοκκινοσκέλης και η αβοκέτα. 

Στις βραχονησίδες της Λέσβου φωλιάζει και αναπαράγεται ο Αιγαιόγλαρος Larus audouini, είδος 

προτεραιότητας, παγκόσμια απειλούμενο, με ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των αποικιών 

του. Στη Λέσβο παρατηρούμε και το Μαυροπετρίτη Falco eleonorae και το Κιρκινέζι Falco 

naumanni, είδη παγκόσμια απειλούμενα με εξαιρετικά ανησυχητική πορεία, τα οποία διατηρούνται 

ακόμη σε μικρούς αριθμούς στο νησί, όπου φωλιάζουν σε αρκετές βραχονησίδες.  

Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιχθυοπανίδα και οστρακοπανίδα της Λέσβου που δίνει 

αλιεύματα εξαιρετικής ποιότητος λόγω των οικολογικών συνθηκών που επικρατούν στους δύο 

ημίκλειστους κόλπους Καλλονής και Γέρας.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ (Λήμνος, Αγ. Ευστράατιος) 

Λήμνος 

Η Λήμνος παρουσιάζει αξιόλογη πανίδα, ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα και ιχθυοπανίδα γεγονός 

που έγκειται στην ύπαρξη υγροβιότοπων και του ότι βρίσκεται πάνω στην πορεία μεταναστευτικών 

πουλιών. Κυρίαρχα ζωικά είδη είναι οι λαγοί, αγριοκούνελα, σκαντζόχοιροι, χελώνες, βατράχια, 

μικρές σαύρες, φίδια και τυφλοπόντικες που προξενούν ζημιές στις καλλιέργειες. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η πανίδα των θηλαστικών περιλαμβάνει 12 είδη σπάνια ή προστατευόμενα από το Π.Δ. 

67/81 μεταξύ των οποίων η Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, και η θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta. 

Σε σχέση με την ορνιθοπανίδα, έχουν εντοπισθεί 64 είδη από τα οποία 20 προστατεύονται από 

διάταγμα περί θήρας. Ένα από τα αυτά τα είδη, το οποίο παρεμπιπτόντως τείνει και να 

εξαφανιστεί, είναι η πέρδικα. Για τον λόγο αυτό με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου 

καθορίστηκαν 16 καταφύγια θηραμάτων με συνολική έκταση 35.000 στρέμματα και οριοθετήθηκαν 

ζώνες διαβάσεως αποδημητικών πουλιών όπου απαγορεύεται το κυνήγι.  

Η ιχθυοπανίδα του νησιού αποτελείται 40 είδη ψαριών και οστρακοειδών. Τα κυριότερα από αυτά 

είναι τα δελφίνια και τα συνήθη αλιεύματα όπως η σαρδέλα, τα σαφρίδια, οι κολιοί, οι γόπες, 

διάφορα τονοειδή, οι κουτσομούρες, οι μπακαλιάροι και οι σκορπιοί. 

 

Άγιος Ευστράτιος  

Το ημιορεινό νησί του Αγίου Ευστρατίου ανήκει ολόκληρο στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 

'ΦΥΣΗ 2000'/'NATURA 2000' καθώς διαθέτει σημαντικούς οικοτόπους για την ορνιθοπανίδα. Στον 
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Αγ. Ευστράτιο το αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) το χαρακτηριστικό θηλαστικό του νησιού. 

Ένα αρκετά σύνηθες θηλαστικό είναι και είναι επίσης ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor). Η 

ορνιθοπανίδα του νησιού είναι παρόμοια με αυτή της Λήμνου, σε χαμηλότερο όμως βαθμό. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ (Χίος – Ψαρά – Οινούσες)  

Χίος 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή απαντώνται όλα τα είδη βιοτόπων που απαντώνται στο 

Αιγαίο όπως αμμοθίνες, λιβάδια, βραχώδεις περιοχές, όχθες ρεμάτων και υγρότοποι. Κατά 

συνέπεια ανάλογα με το μικροπεριβάλλον η πανίδα του νησιού χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες 

κατηγορίες και είδη που βρίσκονται σε στενή εξάρτηση με τα ενδιαιτήματά τους:  

Αμφίβια: Πράσινος φρύνος, Κοινός Φρύνος, Δεντροβάτραχος Ερπετά : Βαλτοχελώνα, Χελώνα, 

Οθωμανική Οχιά, Λαφιάτης, Τυφλίτης, Ερημόφιδο, Σαΐτα, Φίδι, Νερόφιδο, Σαμιαμίθι, Σαυράκι, 

Κροκοδειλάκι (Agama stellio), Πράσινη Σαύρα.  

Θηλαστικά: Αλεπού, Κουνάβι, Λαγός, Σκαντζόχοιρος  

Τρωκτικά : Apodemus sylvaticus, Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus.  

Ιχθυοπανίδα: Καλαμάρι, Σουπιά, Θράψαλο, Χταπόδι, Μοσχιός, Μπακαλιάρος, Γαλέος, Σκυλόψαρο, 

Γαύρος, Γλώσσες, Γόπα, Γοφάρια, Ζαργάνα, Καπόνια, Κέφαλοι, Κολιοί, Κουτσομούρες, 

Μπαρμπούνια, Λιθρίνια, Μαρίδες, Μένουλες, Τσέρουλες, Σαρδέλα, Σαφρίδι, Λούτσος, 

Μελανούρια, Μουρμούρα, Μπαλάδες, Ξιφίας, Παλαμίδες, Τονάκια, Πεσκαντρίτσα, Προσφυγάκι, 

Σάλπες, Σαργός, Σκαθάρι, Σκορπιός, Χάνος, Συναγρίδα, Χελιδονόψαρο, Φαγκρί, Χριστόψαρο.  

Σημειώνεται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ατόμων Βίδρας (Lutra Lutra) στην περιοχή Δελφίνι. 

Επίσης ο πληθυσμός της φώκιας Monachus Monachus ανέρχεται σε 8-9 άτομα, τα οποία βρίσκονται 

τόσο στη ΒΔ Χίο όσο και στα Ψαρά, και προστατεύονται από το Π.Δ. 67 (ΦΕΚ 23Α/30-1-81).  

Στη Χίο επίσης εκτρέφεται το περίφημο Χιακό πρόβατο. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ (Σάμος)  

Σάμος  

Η πανίδα της Σάμου είναι αρκετά πλούσια, πράγμα που οφείλεται στη βλάστηση, τα βουνά της και 

τα νερά της. Από τα πιο αξιόλογα είδη θαλάσσιας πανίδας, που παραμένουν στο νησί είναι η φώκια 

Monachus-monachus και η χελώνα Caretta-caretta, που εντοπίζονται στην παράκτια ζώνη του 

Μικρού και Μεγάλου Σεϊτάνι. Επίσης σημαντικό ενδιαίτημα για την φώκια Monachus- monachus, 

αποτελεί η βραχώδης ακτή και το φαράγγι στον παράκτιο κρημνό της Χαράδρας από το 

Κακοπέρατο μέχρι το Σεϊτάνι.  
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Από θηλαστικά υπάρχουν ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), ο Λαγός (Lerus europaeus), και το 

Τσακάλι (Canis aureus), υπάρχουν επίσης είδη της οικογένειας των Μυγαλιδών (Soricidae), 

Νυχτερίδες (Vespertilionidae), κάθε είδους τρωκτικά (Rodentia) και κουνάβια (Mustelidae). 

Παλαιότερα υπήρχαν πολλές φώκιες (Monachus monachus) στις βραχώδεις παραλίες της Σάμου, 

σήμερα υπάρχουν λίγες στις βορειοδυτικές ακτές, στη θέση Σαϊτάνι και γι’ αυτό η περιοχή 

προστατεύεται και έχει χαρακτηριστεί ως βιολογικό πάρκο. Όπως ισχυρίζονται πολλοί ψαράδες, 

υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Σάμου. Η μείωση των πληθυσμών τους, όπως και των 

δελφινιών, δεν οφείλεται μόνο στην καταδίωξη τους απ’ τους ψαράδες και την ανθρώπινη 

παρουσία, αλλά κυρίως στην έλλειψη τροφής, λόγω της υπεραλίευσης και της μεγάλης μείωσης 

των αλιευμάτων.  

Το πιο αξιόλογο πτηνό της Σάμου είναι το είδος Sylvia rueppelli (Μικρό - Μεγάλο Σεϊτάνι). Όπως 

Συνολικά στη Σάμο έχουν παρατηρηθεί 139 είδη πουλιών από τα οποία 39 παραμένουν όλο το 

χρόνο στο νησί, 28 ξεχειμωνιάζουν, ενώ περνούν κατά την μετανάστευση. Είκοσι έξι (26) είδη 

φωλιάζουν στο νησί ενώ για άλλα 20 είδη δεν είναι πιστοποιημένο ότι φωλιάζουν». Από τα 

ενδεικτικά θα αναφερθούν τα πιο γνωστά, τα οποία είναι το Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber), 

Κιρκίρι (Anas crecca), Βραχοκιρκίνεζο (Falko tinnunculus), το γνωστό γεράκι, Πέρδικα (Alectoris 

chikar), Μπεκάτσα (Scolopax rusticola), Γλάρος (Larus cacchinans), Αγριοπερίστερο (Colomba livia), 

Τρυγόνι (Streptopelia turtur), Δεκοχτούρα (Sireptopelia decaocto), Κουκουβάγια (Athene noctua), 

Μπούφος (Bufo bufo), Χελιδόνι (Hirudo rustica), Σουσουράδα (Motacilla glova feldegg), Κίσσα 

(Corrulus glantorius), Κουρούνα (Corvus corone), Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula), Κότσιφας 

(Turbus merula), Τσίχλα (Turbus philonelos), Σπουργίτης (Passer domesticus) (Ζώα της Σάμου, Αχ. 

Δημητρόπουλος, Μαρ. Δημάκη, Γιαν. Ιωαννίδης).  

Τα πιο αξιόλογα αμφίβια και ερπετά είναι: Lacerta oertzeni oertzeni (Μικρό -Μεγάλο Σεϊτάνι & 

Λίμνη Γλυφάδας Πυθαγορείου), Natrix natrix persa (Λίμνη Γλυφάδας Πυθαγορείου). Απ’ τα αμφίβια 

υπάρχουν η Μπράσκα, (Bufo bufo) ο Φρύνος,(Bufo viridis) ο Μπακακάς (Rana ridibunda) και σε 

μικρότερους πληθυσμούς ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea). Υπάρχουν οι νεροχελώνες (Emys 

orbicularis, Mauremys caspica και Testudo graeca), επίσης πολλές φορές στις αμμώδεις παραλίες 

του κόλπου του Μαραθοκάμπου και στις δυτικές περιοχές, έχουν εμφανιστεί θαλάσσιες χελώνες.  

Σαύρες υπάρχουν πολλών ειδών στη Σάμο, απ’ τις οποίες οι κυριότερες είναι το Σαμιαμίδι 

(Hemidactylus turcicus) ο Κουρκούδιαλος, (Laudakia stellio), που μοιάζει με μικροσκοπικό 

κροκόδειλο, ο Χαμαιλέων, (Chamaeleo chamaeleon) η Σαύρα της Σάμου,(Lacerta anatolica aegaea), 

που υπάρχει μόνο στη Σάμο και τις απέναντι περιοχές της Μικράς Ασίας, και αρκετές άλλες. 

Υπάρχει επίσης και πληθώρα ειδών φιδιών, το μεγαλύτερο είναι η Δενδρογαλιά (Coluber caspius) 

που το μήκος της ξεπερνά τα δυο μέτρα. Επικίνδυνα φίδια είναι η Οχιά (Vipera xanthina) και ο 

Αστρίτης, τα μοναδικά δηλητηριώδη απ’ όσα υπάρχουν στη Σάμο. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ (Ικαρία- Φούρνοι –Θύμαινα) 

Ικαρία 

Στο νησί της Ικαρίας, η πανίδα είναι η συνήθης του νησιώτικου χώρου. Επομένως κατά μήκος του 

νησιού συναντώνται είδη όπως ο λαγός, η πέρδικα (υπό προστασία) κ.α., ενώ υπάρχουν δύο 
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περιοχές με θαλάσσιες χελώνες (Γιαλισκάρι) και φώκιες (Φανάρι). Μάλιστα περιοχή στο Φανάρι 

Ικαρίας είναι πολύ σημαντική και για το είδος της φώκιας monachus- monachus, καθώς και η 

περιοχή Πλαγιά Ικαρίας. Άλλο φυσικό τοπίο με αξιόλογη πανίδα στο νησί είναι ο Άγιος Νικόλαος 

στον οποίο συγκεντρώνονται τα ακόλουθα είδη πτηνών: Falco biarmicus faldeggi, Falco peregrinus 

brookei, Falco peregrinus peregrinus, Hieraaetus. Επίσης στο νησί απαντάται το σπάνιο αμφίβιο 

Lacerta ortzeni ortzeni (Όρος Αιθέρας και περιοχή Πλαγιάς, Άγιος Νικόλαος). 

 

Φούρνοι -Θύμαινα 

Οι Φούρνοι και η Θύμαιναείναι περιοχή ενταγμένη σε προστατευόμενο καθεστώς, γεγονός που 

δικαιολογείται από την βιοποικιλότητα των ειδών που απαντώνται στο νησί. Τα πιο αξιόλογα είδη 

πανίδας στο νησί, ανά κατηγορία είναι: Monachous monachous (θηλαστικό), Calonectis diomedea, 

Ciconia ciconia, Circaetues gallicus, Falco eleonorae, Falco perecrinus brookei, Falco perecrinus 

peregrinus, Gyrs fulvus, Haliaaetus fascriatus, Hydrobates pelagicus, Ixobryclus minutus, Laniys 

minor, Milνys mirgans aegypticus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Palecanus onocrotalus, 

Pemis apivorus (πτηνά), Agama stellio danni, Cytrodactylus kotschyi modestus, Eirenis modestus 

modestus, Ophisops elegans macrodactylus (αμφίβια – ερπετά). Το νησί συμπεριλαμβάνεται και 

στις 196 σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας (Σ.Π.Π.Ε.), καθώς είναι τόπος 

αναπαραγωγής πουλιών όπως ο μαυροπετρίτης (είδος γερακιού), ο σπιζαετός και η νησιωτική 

πέρδικα. Αποτελεί επίσης περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για τα μεταναστευτικά είδη, ιδιαίτερα τους 

ερωδιούς. 

 

2.5.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι σήμερα υπάρχει σεβαστός αριθμός περιοχών οι οποίες 

έχουν ενταχθεί  στο Δίκτυο NATURA 2000. Υπάρχουν επίσης περιοχές χαρακτηρισμένες ως 

καταφύγια άγριων ζώων, ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, ενώ σημαντική είναι και η οικολογική 

σημασία των πολυάριθμων υγροτοπικών εκτάσεων που συναντώνται στην περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. Με βάση την υφιστάμενη εθνική (δασική νομοθεσία) στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται 

επίσης δύο (2) περιοχές προστασίας της φύσης, δύο (2) περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, 

καθώς και είκοσι (20) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας περιλαμβάνονται προστατευόμενες 

περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 και κατατάσσονται 

στις κατηγορίες «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI)» και «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA)» 

συνολικής έκτασης 279.343,2 εκτάριακαι παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (SCI) ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPA) ΤΗΣ ΠΒΑ 

Περιοχές ενταγμένες στο 

δίκτυο NATURA 2000 

Νομός 

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 

(SCI) 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) 

Λέσβου Νήσος Λήμνος 

GR4110001: Χορταρολίμνη-

Νήσος Λήμνος 

GR4110006: Λίμνες 
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Λίμνη Αλυκή και θαλάσσια 

περιοχή (1.8231,66 ha) 

 

Νήσος Άγιος Ευστράτιος 

GR4110002: Άγιος Ευστράτιος 

και παράκτια θαλάσσια ζώνη 

(6.283,75 ha) 

 

Νήσος Λέσβος 

GR4110003: Δυτική Χερσόνησο-

Απολιθωμένο Δάσος (20.817,04 

ha) 

GR4110004:Κόλπος Καλλονής 

και χερσαία παράκτια ζώνη 

(18311,04 ha) 

GR4110005: Κόλπος Γέρας, Έλος 

Ντίπι & Όρος Όλυμπος 

(11200,41 ha) 

 

Χορταρολίμνη και Αλυκή, Κόλπος 

Μούδρου, Έλος Διαπόρι και 

Χερσόνησος Φακός (1.6292,81 

ha) 

GR4110008: Νησίδες και 

Βραχονησίδες Λήμνου (125,25 

ha) 

 

Νήσος Άγιος Ευστράτιος 

GR4110014: Νήσος Άγιος 

Ευστράτιος και θαλάσσια ζώνη 

(11.299,12 ha) 

 

Νήσος Λέσβος 

GR4110010: Ν.Δ. Χερσόνησος, 

Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου 

(28.819,44 ha) 

GR4110012: Βόρεια Λέσβος 

(9.347,95 ha) 

GR4110011: Όρος Όλυμπος 

Λέσβου (14.787,89 ha) 

GR4110013: Κόλπος Γέρας, Έλη 

Ντίπι και Χαραμίδα (5.104,87 ha) 

GR4110007: Παράκτιοι 

υγρότοποι κόλπου Καλλονής 

(3.513,05 ha) 

GR4110009: Νησίδες Λέσβου 

(103,15 ha) 

Σάμου Νήσος Σάμος 

GR4120001: Παραλία Αλυκή 

(301,34 ha) 

GR4120003: Όρος Κερκετεύς-

Μικρό και μεγάλο Σεϊτάνι-

Δάσος Καστανιάς & Λέκκας, 

Ακρ. Κατάβασης-Λιμένα 

Νήσος Σάμος 

GR4120008: Όρος Κερκίς 

(9.136,84 ha) 

GR4120007: Αλυκή Ψιλής Άμμου 

(42,88 ha) 
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(6.683,42 ha) 

 

Νήσος Ικαρία 

GR4120005: Νήσος Ικαρία 

(Νοτιοδυτικό Τμήμα) (7.404,62 

ha) 

 

 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 

(SCI) 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) 

 

 

GR4120002: Όρος Άμπελος 

(Καρβούνης) (4.850,12 ha) 

 

Νήσοι Ικαρία & Φούρνοι 

GR4120004: Ικαρία Φούρνοι και 

Παράκτια Ζώνη (12.909 ha) 

 

Νήσος Φούρνοι 

GR4120006: Νήσος Φούρνοι και 

νησίδες Θύμαινα, Αλατσονίσι, 

Θυμαινάκι, Στρογγυλό, Πλάκα, 

Μακρονήσι, Μικρός και Μεγάλος 

Ανθρωποφάγος, Άγιος Μηνάς 

(4.587,16 ha) 

 

Νομός Χίου Νήσοι Χίος & Οινούσσες 

GR4130001: Βόρεια Χίος, Νήσοι 

Οινούσσες παράκτια θαλάσσια 

ζώνη (34.409,93 ha) 

 

Νήσος Χίος 

GR4130003: Βόρεια Χίος (32. 

568,76 ha) 

 

Λοιπά νησιά και βραχονησίδες 

GR4130002: Νησιά Αντίψαρα & 

Νησίδες Δασκαλιό, 

Ματρογιώργο, Πρασονήσι, 

Κατωνήσι, Μεσιακό, Κουτσουλιά 

(469,76 ha) 

GR4130004: Νησίδα Βενέτικο 

(2,88 ha) 

GR4130005: Βραχονησίδες 

Καλόγεροι και Θαλάσσια Ζώνη 

(1.739,1 ha) 

 

 

Σημειώνεται ότι καμία από τις παραπάνω περιοχές δεν υπόκειται σε φορέα διαχείρισης ούτε έχει 

εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία τους. Επίσης, εκτός από δύο περιπτώσεις 
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(Χορταρόλιμνη-Λίμνη Αλυκή της Λήμνου και Παραλία Αλυκή της Σάμου), για καμία άλλη περιοχή 

δεν υπάρχει εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης. Με εξαίρεση την 

περιοχή «Δυτική Χερσόνησος - Απολιθωμένο Δάσος» (Κωδικός GR 4110003) στη Λέσβο, όπου 

γίνεται μιας μορφής διαχείριση λόγω της ύπαρξης του απολιθωμένου δάσους (έχει αναγνωριστεί 

ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» και «Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή») και της λειτουργίας 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, όλες οι υπόλοιπες περιοχές υφίστανται οικιστικές και 

άλλες πιέσεις, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικολογική, όσο και την αισθητική αξία τους.  

Εν εξελίξει βρίσκεται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η κατάρτιση σχεδίων 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της 

χώρας. Το έργο προκηρύχτηκε από το ΥΠΕΝ το Νοέμβρη του 2017. Το Υπουργείο έχει στόχο έως το 

2020 να έχει επιτευχθεί η ουσιαστική προστασία και η διαχείριση όλων των προστατευόμενων 

περιοχών της χώρας. 

Σύμφωνα με την Υ.Α.  50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) οι νέες προστιθέμενες περιοχές στον 

κατάλογο των περιοχών Νatura 2000 για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι οι εξής όπου 

παρουσιάζονται οι ΤΚΣ (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας), οι ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και οι ΖΕΠ 

(Ζώνες Ειδικής Προστασίας): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 50743/2017 

A/A 
 

1 GR4110001 ΕΖΔ ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ - ΛΙΜΝΗ 
ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

18231,66 

2 GR4110002 ΕΖΔ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

6283,75 

GR4110003 ΕΖΔ ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ 

20817,04 

3 GR4110004 ΕΖΔ ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

18311,04 

GR4110005 ΕΖΔ - 
πΤΚΣ 

ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ 
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ 

11780,41 

4 GR4110006 ΖΕΠ ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, 
ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, 
ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

42983,81 

5 GR4110007 ΖΕΠ ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

14825,05 

6 GR4110008 ΖΕΠ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: 
ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ, 
ΚΟΜΠΙΟ, ΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, 

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ 

125,25 
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7 GR4110009 ΖΕΠ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ) 

8364,15 

8 GR4110010 ΖΕΠ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

28819,44 

9 GR4110011 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 14787,89 

10 GR4110012 ΖΕΠ ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΣ 9347,95 

11 GR4110013 ΖΕΠ ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΗ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΜΙΔΑ 

5104,87 

12 GR4110014 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

11299,12 

13 GR4110015 πΤΚΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΑ 6194 

14 GR4110016 ΖΕΠ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 21179 

15 GR4120001 ΕΖΔ ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ 301,34 

16 GR4120002 ΕΖΔ ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ) 4850,12 

17 GR4120003 ΕΖΔ ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΪΤΑΝΙ - ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ 

6683,42 

18 GR4120004 ΕΖΔ ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 12909 

19 GR4120005 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 7404,62 

20 GR4120006 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ 
ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, 

ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΣ 

24090,16 

ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

21 GR4120007 ΖΕΠ ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ 42,88 

22 GR4120008 ΖΕΠ ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΗΣ 9136,84 

23 GR4130001 ΕΖΔ ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

34409,93 

24 GR4130002 ΖΕΠ ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 10685,76 

ΔΑΣΚΑΛΙΟ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 
ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

25 GR4130003 ΖΕΠ ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ 32568,76 

26 GR4130004 ΖΕΠ ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ 2,88 

27 GR4130005 ΤΚΣ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

1739,1 

 

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των καταφυγίων άγριας ζωής που έχουν οριοθετηθεί στα 

περισσότερα νησιά της Περιφέρειας, με εξαίρεση την Ικαρία, και τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς 

προστασίας και διαχείρισης υπό την ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΒΑ (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

Νοέμβριος 2011) 

Καταφύγια άγρια 

ζωής στην 

Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου 

Νησί  

Πλήθος  Έκταση  

(στρέμματα)  

Λήμνος  9  79.350  

Λέσβος  19  153.000  

Χίος  8  49.568  

Σάμος  3  19.992  

Ψαρά  1  13.500  

Αντίψαρα  1  4.000  

Οινούσες  2  3.235,95  

Σύνολο  43  322.646  

 

Όσον αφορά στα υδατικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει εκδώσει το ΕΚΒΥ, 

στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου έχουν αναγνωρισθεί ως υγροβιότοποι 22 περιοχές, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την εκβολή ποταμών, αλυκές, έλη και λιμνοθάλασσες. Στις περιοχές αυτές έχει 

καταγραφεί αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα. Κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται επίσης στις ζώνες 

NATURA και στο CORINE, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.  

Οι υγροβιότοποι είναι από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα και πρέπει να προστατεύονται από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή αλλαγή της χρήσης τους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης 

RAMSAR ως υγροβιότοποι νοούνται έλη, τέλματα, περιοχές τύρφης και υδάτων φυσικής ή τεχνητής 

προέλευσης, μονίμων ή πρόσκαιρών, όπου το νερό γλύκο ή υφάλμυρο, ρέει ή είναι στατικό 

συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων που καλύπτονται από θαλασσινό νερό στην άμπτωση. Επίσης 

στους υγροτόπους μπορεί να συγκαταταγούν παρόχθιες και παράκτιες ζώνες, παρακείμενες των 

υγροτόπων και νησία ή θάλασσιες εκτάσεις στην άμπωτη, στα όρια του υγροτόπου, ειδικά αν αυτές 

έχουν σπουδαιότητα ως οικότοποι υδρόβιων πτηνών. 

Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας που να προστατεύονται από την 

συνθήκη Ramsar. 

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΚΒΥ (ΠΗΓΗ: 

ΕΚΒΥ) 

Ονομασία περιοχής  Νησί  

Αλυκή Καλλονής  Λέσβος  

Αλυκή Λήμνου  Λήμνος  

Εκβολές ποταμού Βούβαρη  Λέσβος  

Εκβολές ποταμού Κώμης  Λέσβος  

Έλος Αλικούδη  Λέσβος  

Έλος Αχλαδέρης  Λέσβος  

Έλος Ευρειακής  Λέσβος  

Έλος Κεραμειού  Λέσβος  

Έλος Λαγκάδας  Χίος  

Έλος Λάρσος - Ντίπι  Λέσβος  

Έλος Μεσόκαμπου  Χίος  

Έλος Νυφίδας  Λέσβος  

Έλος Σκάλας Καλλονής  Λέσβος  

Έλος Σκαμνιούδη και Αλικούδη  Λέσβος  

Λιμνοθάλασσα Μέσων  Λέσβος  

Λιμνοθάλασσα Παρακοίλων  Λέσβος  

Ποταμός Κοίλος  Λέσβος  

Ποταμός Νάγος  Χίος  

Τεχνητή Λίμνη Κοντιά  Λήμνος  

Χείμαρρος Αλμυροπόταμος  Λέσβος  

Χείμαρρος Τσικνιάς  Λέσβος  

Χορταρολίμνη  Λήμνος  

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 229/ΑΑΠ/19-6-2012 «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και 

καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων 
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υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Οι υγρότοποι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΒΑ 

Νήσος Άγιος Ευστράτιος Εκβολή Κεχράδα (Ξηρολίμνη) 

Εκβολή όρμου Φράγκου  Εκβολή ρύακα Μάκρη  

Εκβολή όρμου Φιτλιό  Αγία Βερονίκη  

Εκβολή Φραγκούλη Ράχη  Εκβολή παραλίας Παρακοίλων  

Εκβολή όρμου Μουρούλια  Εκβολή ρύακα Λούτα  

Νήσος Ικαρία  Θερμοπηγές Πολυχνίτου  

Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να)  Έλος Αγίου Φανουριου  

Υγρότοπος Κάμπου (Εκβολή ποταμού 

Βουτσιδέ)  

Εκβολή Ασπρoποταμού  

Υγρότοπος Μεσακτής (Εκβολή 

ποταμού Μύρσωνα)  

Εκβολή ρύακα Φαρκονιά  

Έλος Λιβάδι  Άγνωστο  

Νήσος Λέσβος  Νήσος Λήμνος  

Έλος Αχλαδερής  Εκβολή ρύακα Ραγκαβά  

Εκβολή Μακάρων  Εκβολή ανώνυμου χειμάρρου 

(Κότσινας)  

Κούκουμος  Μετόχι Φακού 1  

Εκβολή Ταξιάρχη Παρακοίλων  Έλος ακρωτηρίου Ασπρόκαβος 1  

Εκβολή Ποταμιάς  Εκβολή Χανδριά  

Μετόχι Λειμώνος  Εκβολή Ζεματά  

Σκάλα Καλλονής  Εκβολή Γομάτι  

Φαρμακιές  Νεροβγάλτης  

Έλος Νυφίδας  Άγνωστος  

Άγιος Θεράπων (Πηγαδάκι)  Χαβούλι  
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Ανώνυμο έλος Περάματος  Λιβάδια  

Εκβολή Χρούσου  Ανώνυμος όρμου Παπιάς  

Ψαροποταμός  Εκβολή ρύακα Αυλώνα  

Φάρος (Λίμενα)  Παρανησιά  

Φανερωμένη  Έλος Αγίου Αντωνίου  

Λάψαρνα  Έλος ακρωτηρίου Ασπρόκαβος 2  

Παλαιόκαστρο  Νήσος Οινούσσα  

Πεδή - Βάλτος Πεδής  Αλυκή Οινουσσών  

Αλμυροπόταμος (Βατερά)  Όρμος Φουρκερό  

Μικρή Λίμνη Αγιάσου  Έλος Καλαμιάρη  

Αγιασμούδι χάρτης)  Νήσος Πασάς  

Έλος Περαματoς  Πασάς  

Εκβολή Βούρκου  Νήσος Σάμος  

Δρότα  Εκβολή ποταμού Φουρνιώτικου  

Σκάλα Νέων Κυδωνιών  Εκβολή ρέματος Ιμβρεσσού  

Ρέμα Αγίου Ιωάννη  Εκβολή ποταμού Μεσόκαμπου  

Λαγκάδα  Νήσος Χίος  

Έλος Κοφινά  Έλος Λήμνοςή Βάλτος Μαρμάρου  

Ελάφι  Γιβάρι Λαγκάδας  

Εκβολή Αλμυροποτάμου  Εκβολή Κοκαλά - Έλος Κοντάρι  

Παλιός  Έλος Κώμης  

Ανoιχτός  Έλος Φανών ή Κάτω Φανών  

Κάμήλα  Εκβολή Καμπιών  

Κάμπος  Έλος Λιθίου ή Παπόρι  

Εκβολή Λαγκάδα  Εκβολή Αγίας Μαρκέλλας  

Αγία Σωτήρα  Εκβολή ποταμού Μαλαγγιώτη  

Εκβολή Πoδαράς  Έλος Δελφινίου  
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Εκβολή παραλίας Μήθυμνας  Έλος Παρπάντων 

Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στα υγροτοπικά οικοσυστήματα, προκύπτουν από τις άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις των διαφόρων αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός και η 

αντικατάσταση των υγροτοπικών συστημάτων από καλλιέργειες. Άλλου τύπου πιέσεις που δέχονται 

οι υγρότοποι είναι η εντατική βόσκηση, οι αμμοληψίες και η απόθεση μπαζών και σκουπιδιών. 

Λόγω της αυξανόμενης πρόσβασης και χρήσης  οι υγρότοποι υφίστανται συνεχείς πιέσεις. Επίσης οι 

υγρότοποι κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή και χρειάζονται προστασία από την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας η οποία αναμένεται να επεκτείνει την απώλεια και την υποβάθμισή του. 

επίσης σημαντικής βαρύτητας είναι οι δράσεις για την προστασία των υγροτόπων από τις 

πλημμύρες. 

 

2.6 ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ένα σύνολο 1.335 km ακτογραμμής μεγάλης ποικιλίας, σχηματίζει μεγάλους και μικρούς κόλπους 

(Γέρας, Καλλονής, Μούδρου) στα μεγάλα νησιά και ποικιλία μικροσυμπλεγμάτων όπως στους 

Φούρνους. Αντιθέτως άλλα νησιά όπως η Ικαρία παρουσιάζουν συγκριτικά μικρό μήκος ακτών και 

μικρότερη πολυπλοκότητα ακτογραμμής. Επομένως, οι τουριστικά αξιοποιήσιμες ακτές της 

Περιφέρειας αποτελούν σημαντικό τουριστικό πόρο, γεγονός που τη τοποθετεί δεύτερη σε 

κατάταξη Περιφέρεια σε επίπεδο χώρας, ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των ακτών της.  

Εάν υποτεθεί ότι οι παραλίες με άμμο ή ψιλό βότσαλο τόσο στη χερσαία ζώνη όσο και στη 

θαλάσσια ζώνη είναι κατά τεκμήριο οι καλύτερες, τότε θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αναλογικά με 

το υπάρχον μήκος ακτών, αυτό το είδος των παραλιών δεν αφθονεί στην Περιφέρεια και ειδικά στα 

νησιά Λέσβο, Χίο και Ικαρία, όπως σε άλλες ανταγωνιστικές περιφέρειες (πχ. Ν. Αιγαίο, Κρήτη).  

Υπάρχει μεγάλος, αλλά ταχύτατα μειούμενος αριθμός παραλίων που παραμένουν ακόμη 

απροσπέλαστες στο ευρύ κοινό (κυρίως όσες δεν διαθέτουν οδική πρόσβαση) και διατηρούνται 

αναλλοίωτες. Πάντως συγκριτικά με άλλες τουριστικές περιοχές (πχ. Κέρκυρα, Ρόδο κλπ) τα νησιά 

του Β. Αιγαίου -ίσως πλην ορισμένων περιοχών της Σάμου- υφίστανται ακόμη περιορισμένες 

πιέσεις και αλλοιώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι παραλίες αποτελούν μαζί με το κλίμα, τα βασικά 

χαρακτηριστικά στα οποία βασίζεται ο ελληνικός τουρισμός αλλά και ο τουρισμός του Β. Αιγαίου, 

δεν έχουν υπάρξει σχέδια παρακολούθησης της ποιότητας τους και προστασίας τους. 

Παρ' όλες τις πιέσεις που δέχονται οι κεντρικότερες παραλίες, η ποιότητα της θάλασσας παραμένει 

υψηλή. 

 

 

Λέσβος  

Η Λέσβος έχει μήκος ακτογραμμών 382km και χαρακτηρίζεται από τους δύο μεγάλους του κόλπους, 

της Καλλονής στα δυτικά με μήκος 22,5km και μέγιστο πλάτος 7,5km, και τον κόλπο της Γέρας στα 

ΝΑ, που έχει μήκος 8km και μέγιστο πλάτος 5km. Οι ακτές της Λέσβου απέχουν 8km από τις 

Τουρκικές ακτές. 
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Λήμνος  

Η Λήμνος έχει μήκος ακτών 263km και χαρακτηρίζεται από τους δύο μεγάλους κόλπους, του 

Μούδρου στα νότια παράλια και της Πουρνιάς στα βόρεια.  

 

Χίος  

Η Χίος έχει μήκος ακτών 229km, ενώ αυτές δεν παρουσιάζουν έντονο διαμελισμό. Στις δυτικές 

ακτές σχηματίζεται μια μεγάλη ανοικτή κόλπωση που δίνει στο νησί το σήμα ημισελήνου.  

 

Σάμος  

Η Σάμος έχει μήκος ακτών 163km και τέσσερις μεγάλους κόλπους ως εξής: του Μαραθόκαμπου 

(ΝΔ), του Τηγανίου (ΝΑ), της Μυρτιάς (Α) και του Βαθέως (ΒΑ). Οι κόλποι Μαραθόκαμπος και 

Τηγάνι είναι πλάτους 18,5km ο καθένας, ενώ ο κόλπος της Μυρτιάς έχει πλάτος 6,5km και του 

Βαθέως 4,5km. 

 

 

Ικαρία  

Το μήκος των ακτών της Ικαρίας είναι 107km και διαθέτει έναν μόνο μεγάλο κόλπο στα Νότια του 

Νησιού αυτής της Αγριομέλισσας. 

 

 

2.6.1 ΤΥΠΟΙ ΑΚΤΩΝ- ΠΑΡΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

Η άνοδος της παγκόσμιας μέσης τιμής της στάθμης της θάλασσας έχει διαπιστωθεί από το τέλος 

του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα μέσω μετρήσεων με παλιρροιογράφους και δορυφορική υψομετρία. 

Ο ρυθμός ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας είναι της τάξεως των 1,8 χλστ./έτος, ωστόσο 

δορυφορικές μετρήσεις των τελευταίων 15 χρόνων καταδεικνύουν επιτάχυνση αυτού του ρυθμού 

στα 3 χλστ./έτος (βλ. Πίνακας 42) 1.  

 
Πίνακας 42: Ρυθμός αύξησης στάθμης της θάλασσας (ΠΗΓΗ: ΕΜΕΚΑ, 2011) 

Χρονική περίοδος Ρυθμός αύξησης ΘΣ Πηγή προέλευσης 

δεδομένων 

1900–σήμερα 1.8 mm/y Bindoff et al., 2007 

τελευταία 15 χρόνια 3 mm/y Bindoff et al., 2007 

σήμερα 1-2 mm/y Bindoff et al., 2007 

                                                           
1 ΠΗΓΗ: ΕΜΕΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ, (2011)  
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Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της πορείας της στάθμης της θάλασσας είναι αβέβαιη. Η αύξηση του 

ρυθμού ανόδου της στάθμης τα τελευταία 15 χρόνια σε συνδυασμό με την επιβαρυντική επίδραση 

των αερίων του θερμοκηπίου στην αύξηση της θερμοκρασίας και την μείωση των παγετώνων, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο σημερινός ρυθμός ανόδου της στάθμης, 1–3 mm/y, είναι πολύ 

πιθανόν να αυξηθεί σε τιμές που ούτως ή άλλως το κλιματικό σύστημα της Γης έχει καταγράψει στο 

γεωλογικό παρελθόν (Church et al., 2001). Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι  χρονική περίοδος 15 

ετών δεν θεωρείται ικανοποιητική και επαρκής για την πρόβλεψη τόσο αργών και μακροχρόνιων 

μεταβολών και προβλέψεων. 

 

Οι προβλέψεις για την ανοδική τάση της θαλάσσιας στάθμης στην περιοχή του Αιγαίου, 

κυμαίνονται από 20 cm έως και 59 cm ανόδου της στάθμης μέχρι το 2100 (ΕΜΕΚΑ, Μεταβολές της 

στάθμης της θάλασσας και επιπτώσεις στις ακτές, 2011). Σύμφωνα με την ίδια μελέτη για το λόγο 

αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να ερευνηθούν οι παράκτιες περιοχές που παρουσιάζουν 

υψηλή επικινδυνότητα κατακλυσμού. Οι προβλέψεις αυτές προέρχονται από τη τέταρτη έκθεση 

αξιολόγησης της διακρατικής επιτροπής της κλιματικής αλλαγής (IPCC). Αλλοι ερευνητές δίνουν 

διακύμανση ανόδου μέχρι 2 m. Αυτές οι προβλέψεις ισοδυναμούν αντίστοιχα σε 2.2 mm/y έως 6.5 

mm/y και σύμφωνα με τις πιο ακραίες προβλέψεις, οι οποίες δεν ανήκουν στην έκθεση του IPCC 

(2007), σε 16 και 22 mm/y. Το πολύ μεγάλο εύρος όμως που εμπεριέχεται στην πρόβλεψη, όσον 

αφορά στην κατασκευή σεναρίων ανόδου στάθμης της θάλασσας (από 0.2 έως 2 μέτρα στα 

επόμενα 100 χρόνια) καθιστά την χρησιμότητά της από τους υπεύθυνους φορείς πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ενδεχόμενης ανόδου της στάθμης της θάλασσας πολύ δύσκολη. 

 

Επιπλέον, η έννοια και η εφαρμογή μιας παγκόσμιας μέσης τιμής στάθμης της θάλασσας δεν 

μπορεί παρά να είναι περιορισμένης σημασίας σε τοπικό επίπεδο διότι αυτή παρουσιάζει πολλές 

διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Επομένως, τόσο η αναπαράσταση όσο και η πρόβλεψη της 

μεταβολής της στάθμης της θάλασσας είναι χρήσιμη σε τοπική και όχι σε παγκόσμια κλίμακα. Η 

σχέση της παγκόσμιας με την τοπική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας αποτελεί ένα σημαντικό 

ζήτημα περαιτέρω διερεύνησης.  

Για τους λόγους αυτούς στα πλαίσια της παρούσας μελέτης υιοθετούμε το σενάριο της ανόδου 

της στάθμης από 20 έως 59 cm, μέχρι το 2100. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται ενδεικτικά στον 

χάρτη του Β. Αιγαίου με κόκκινο οι παράκτιες εκείνες περιοχές που θα πληγούν από μια υποθετική 

άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 1 μέτρο. 

Η ασφαλής όμως εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας περιοχής από την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας δεν καθορίζεται μόνο από τον ρυθμό και το εύρος ανόδου της στάθμης αλλά και: 

α) από την αλληλεπίδραση μεταξύ του τεκτονισμού της συγκεκριμένης περιοχής και του 

ευστατισμού. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές που εντάσσονται σε τεκτονικά ενεργές ζώνες μπορεί να 

εξουδετερώνουν την σχετική άνοδο της στάθμης της θάλασσας εάν βρίσκονται σε σχετικά 

ανερχόμενα τεμάχη ενεργών ρηγμάτων ή αντιθέτως να ενδυναμώνουν την σχετική άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας εάν βρίσκονται σε σχετικά κατερχόμενα τεμάχη ενεργών ρηγμάτων. 

Συγκρίνοντας επομένως τους ρυθμούς τεκτονικής ανύψωσης με τους πιθανούς ρυθμούς ανόδου 

της θαλάσσιας στάθμης προκύπτει ότι οι δεύτεροι υπερτερούν των πρώτων και άρα στις 

συγκεκριμένες περιοχές θα παρατηρηθεί σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας αλλά λόγω της 

αφαιρετικής επίδρασης της τεκτονικής αυτή θα είναι ηπιότερη αναλόγως την περιοχή. Έτσι, για 
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παράδειγμα μια μέση τιμή ανόδου της στάθμης της θάλασσας της τάξης των 2,2 mm/y θα μειωθεί 

στα 1,4 mm/y με την αφαιρετική δράση μιας μέσης τιμής τεκτονικής ανύψωσης 0.8 mm/y. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει άνοδο της 

ακτογραμμής κατά 1–2 μέτρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ανορθωμένες γραμμές ακτών 

στην Κρήτη και την Ρόδο  

β) από την δυναμική σχέση μεταξύ ανόδου της στάθμης της θάλασσας και τη μεταβολή των 

στερεοπαροχών. Είναι γνωστό ότι σε περιοχές εκβολών μεγάλων ποταμών δημιουργούνται δέλτα, 

τα οποία προωθούνται προς την θάλασσα και σταδιακά τροποποιούν την υφιστάμενη παράκτια 

ζώνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δέλτα του Σπερχειού, το οποίο από την εποχή της 

μάχης των Θερμοπυλών μέχρι σήμερα προσαύξησε την παράκτια ζώνη του Μαλλιακού Κόλπου 

κατά 2–3 χιλιόμετρα Maroukian & Lagios, 1987; Ψωμιάδης, 2010). Επομένως, η ανύψωση της 

στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί να αμβλυνθεί από την απόθεση νέου 

κλαστικού υλικού στην δελταϊκή–παράκτια ζώνη. Αντίθετα, εάν η στερεοπαροχή μειωθεί θα 

αυξήσει την επίκλυση της θάλασσας προς την παράκτια περιοχή. Η μεταβολή της στερεοπαροχής 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας κλιματικής μεταβολής (ανθρωπογενούς ή φυσικής) μέσα από την 

οποία θα επηρεαστεί ο ρυθμός διάβρωσης, ως αποτέλεσμα της μεταβολής βροχόπτωσης και 

φυτοκάλυψης, ή ανθρωπογενούς παρέμβασης όπως για παράδειγμα η κατασκευή φραγμάτων, οι 

αμμοληψίες, οι πυρκαγιές κτλ. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη μελέτη κατασκευής 

φραγμάτων ή εκτροπής ποταμών και χειμάρρων στην υπό μελέτη περιοχή 

γ) επιπλέον η τρωτότητα μιας περιοχής λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας καθορίζεται 

από την μορφολογία και το υψόμετρο της ακτής καθώς και από την σύσταση των πετρωμάτων της. 

Το τελευταίο, καθορίζει τους ρυθμούς διάβρωσης καθώς αυτοί είναι πολύ υψηλοί σε αργιλικά 

μαλακά εδάφη και χαμηλοί σε ασβεστολιθικά και άλλα συμπαγή πετρώματα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες οι παράκτιες περιοχές του Β Αιγαίου 

κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 ζώνες: 

1) Δελταϊκές. Συμβολίζονται με χρώμα κόκκινο και αφορούν παράκτιες περιοχές απόθεσης με 

χαλαρά μη συνεκτικά ιζήματα, χαμηλού απόλυτου υψομέτρου και υψηλής τρωτότητας στην άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας. 

2) Νεογενών και Τεταρτογενών μαλακών ιζημάτων. Συμβολίζονται με πράσινο χρώμα και 

αφορούν ζώνες οπισθοδρομούσας διάβρωσης των ακτών. Πρόκειται για παράκτιες περιοχές με 

συνήθως χαμηλό υψόμετρο στις οποίες αναμένονται μέτριες επιπτώσεις με χαρακτηρισμό μέτριας 

τρωτότητας. 

3) Βραχώδεις. Αφορούν κυρίως αλπικά πετρώματα χαμηλής τρωτότητας και ανθεκτικά στην 

διάβρωση και στην κατάκλυση από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και εκτείνονται στις 

υπόλοιπες ακτογραμμές χωρίς ιδιαίτερη χρωματική διαγράμμιση. 

 

Στο Σχήμα που ακολουθεί δίδεται η υποδιαίρεση των παράκτιων ζωνών σε αυτές που 

χαρακτηρίζονται ως μέτριας τρωτότητας (πράσινο χρώμα) στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

και συνίστανται από μαλακά ιζήματα Νεογενούς-Τεταρτογενούς ηλικίας συνήθως χαμηλού 

υψομέτρου και σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής τρωτότητας και αποτελούν δελταϊκές 

αποθέσεις χαμηλού υψομέτρου (ερυθρό χρώμα). Οι υπόλοιπες παράκτιες ζώνες χαρακτηρίζονται 

ως περιοχές χαμηλής τρωτότητας και αποτελούν συνήθως βραχώδεις και υψηλού υψομέτρου 
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παράκτιες περιοχές. Πάνω στο χερσαίο χώρο οι μαύρες περιοχές σημειώνουν τα υψόμετρα κάτω 

των 20 μέτρων, όπου κατά κανόνα απαντούν χαλαρές ιζηματογενείς αποθέσεις 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών του Βορείου Αιγαίου, που θα κατακλυστούν 
(κόκκινο χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδος της θάλασσας στάθμης κατά 1 μέτρο 
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών του Βορείου Αιγαίου, που χαρακτηρίζονται ως 
μέτριας τρωτότητας (πράσινο χρώμα) 

 

Υποδιαίρεση των παράκτιων ζωνών σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής - μέτριας - υψηλής 

στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας  

Επιπτώσεις της μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης σε Ελληνικές παράκτιες περιοχές 

Οι επιπτώσεις της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης καθορίζονται από την συνολική επιφάνεια των 

παράκτιων περιοχών που κατακλύζονται, πλήττοντας έτσι παραλίες τουριστικής χρήσης, κατοικίες, 

οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, εκτάσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής (φυσικής ή 

ανθρωπογενούς φύσεως), ιχθυοκαλλιέργειες, κτλ. Μια εκτίμηση της υπό διάβρωση ακτογραμμής 

και των υπό απειλή παράκτιων οικοσυστημάτων κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

φαίνεται στον επόμενο Πίνακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις τέσσερεις περιοχές της Ελλάδας, 

τα νησιά του Β. Αιγαίου εμφανίζουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του μήκους της ακτογραμμής τους να 

κινδυνεύουν από διάβρωση κάτι το οποίο μπορεί να αποδίδεται στον σχετικά μεγάλο ρυθμό 

ανύψωσης που υπόκειται και στη φύση των παράκτιων γεωλογικών σχηματισμών. 
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Πίνακας 43: Εκτίμηση της υπό διάβρωση ακτογραμμής και των υπό απειλή παράκτιων οικοσυστημάτων 
κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

 

Εδαφική διάβρωση 

Στα πλαίσια του ΣΔΚΠ έγινε αξιολόγηση της τρωτότητας σε μεταφερόμενα ιζήματα και εδαφική 

διάβρωση. Χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας (Universal 

Soil Loss Equation ‐ RUSLE.  

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Ανατολικού Αιγαίου, αν και εντοπίζονται περιοχές με υψηλή 

εδαφική απώλεια (ΝΑ Λέσβος, βόρεια Χίος, δυτική Σάμος,), οι ζώνες  ΔΥΚΠ δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης. Περιοχές με μέτρια και υψηλή εδαφική απώλεια εντοπίζονται 

στα όρη και κυρίως στις παρυφές των ορεινών περιοχών (Λέσβος, Χίος), όπου οι μεγάλες κλίσεις, η 

απουσία διαχείρισης των εδαφών κατά της διάβρωσης στα ορεινά, επιφέρουν αξιόλογα μεγέθη 

εδαφικής απώλειας. 

Εντός ΖΔΥΚΠ επισημάνθηκαν περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο 

ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης. Οι περισσότερες περιοχές αυτές, περιλαμβάνουν 

την εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων μέχρι τις εκβολές τους και αναφέρονται συνοπτικά στη 

συνέχεια. 

Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορίου νήσου Σάμου (GR14RAK0006) 

Η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης. Η εδαφική απώλεια χαρακτηρίζεται ως 

επί το πλείστον ως πολύ χαμηλή.  

Ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένεται 

εκατέρωθεν του ρέματος Καλάθι από την είσοδό του στη ζώνη ανατολικά της Χώρας μέχρι τις 

εκβολές του δυτικά από το αεροδρόμιο στην παραλία Ποτοκάκι. 

Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) 

Η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης. Μετά την κατασκευή του ταμιευτήρα 

του Γαδουρά, το φράγμα δέχεται την ανάντη του αξιόλογη στερεοπαροχή. Στην υπόλοιπη περιοχή, 

στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν εντός ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται περιοχές υψηλού και κατά τόπους 
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πολύ υψηλού ποσοστού εδαφικής απώλειας στις παρυφές του Παγανιά ή Παγκανιάς, βόρεια από 

τις Καρυές.  

Ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένεται 

στα βόρεια και στα νότια της ΖΔΥΚΠ, εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων Αρμένης και Κοκκαλά 

αντίστοιχα, μέχρι τις εκβολές τους. 

Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου (GR14RAK0010) 

Η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης.  

Ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένεται 

στη δυτικότερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ, δυτικά των οικισμών Καλλονής και Κεράμι, εκατέρωθεν στις 

κοίτες των ρεμάτων Ποταμιά και Εννιά Καμάρες και μέχρι τις εκβολές τους. Ομοίως στην περιοχή 

της ΖΔΥΚΠ που εντοπίζονται τα ρέματα Τσικνιάς και Μυλοπόταμος. 

Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011) 

Η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης.  

Ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένεται 

κατά μήκος του ρέματος Ατσίκη μέχρι τις εκβολές του, με το ποσοστό να αυξάνεται προς στα 

κατάντη του μιας και σε αυτόν συμβάλλουν ρέματα από δυτικά που αποστραγγίζουν πρόσθετες 

περιοχές ‐ ανάντη ΛΑΠ. Επίσης αναμένεται αξιόλογη στερεοπαροχή στα ανατολικά της ΖΔΥΚΠ, 

εξαιτίας κυρίως του ρέματος στην περιοχή του οικισμού Παναγιά (μέχρι τις εκβολές του στη 

θάλασσα). 

 

2.6.3 ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

Συνολικά για την Περιφέρεια, η κατάσταση των ακτών και η ποιότητα των θαλάσσιων νερών είναι 

πολύ καλή. Σοβαρά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης δεν έχουν σημειωθεί, αν και υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης των ακτών λόγω της διέλευσης φορτηγών πλοίων και 

πετρελαιοφόρων, που προέρχονται από το Βόσπορο και κατευθύνονται στο νότιο Αιγαίο.  

Αυξημένη είναι η ρύπανση στα λιμάνια των νησιών και στους κόλπους γύρω από τις μεγάλες πόλεις 

που προέρχονται από οικιακά λύματα που ρίχνονται στη θάλασσα, καθώς και από τα απόβλητα των 

πλοίων. Στις περισσότερες παραθαλάσσιες πόλεις, λόγω έλλειψης δικτύου αποχέτευσης και 

εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα καταλήγουν στη 

θάλασσα. Το φαινόμενο είναι εντονότερο τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της παρουσίας μεγάλου 

αριθμού τουριστών. 

Επισημαίνεται ότι οι ακτές αποτελούν σημαντικό φυσικό και πλουτοπαραγωγικό εθνικό πόρο, που 

μέχρι σήμερα δεν έχουν προστατευθεί επιτυχώς και απειλούνται από ανεξέλεγκτες ανθρώπινες 

επεμβάσεις και δραστηριότητες. Οι παράκτιες περιοχές λόγω της θέσης και των χαρακτηριστικών 

τους αποτελούν το μόνιμο αποδέκτη οικιστικών και τουριστικών πιέσεων.  
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Η διάσπαρτη και χωρίς έλεγχο οικιστική ανάπτυξη και η κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών κατά 

μήκος των ακτών και σε περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος δημιουργεί γενικά σημαντικούς 

κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος (διαταραχές στη λειτουργία των οικοσυστημάτων, 

αυξημένα απόβλητα, ρύπανση της θάλασσας, θόρυβος, κ.λπ.). Οι νέες ανάγκες που προκύπτουν 

από την αύξηση του τουρισμού στα νησιά, όπως λιμάνια για μεγάλα πλοία, εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης καυσίμων, μεγάλες τουριστικές μονάδες, αποτελούν εστίες ρύπανσης και άλλων 

περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 

2.7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Βορέιου Αιγαίου, στην Περιφέρεια απαντώνται 

1.269 θεσμοθετημένα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, εκ των οποίων οι 634 βρίσκονται στην Π.Ε. 

Λέσβου, οι 27 στην Π.Ε. Ικαρίας, οι 127 στην Π.Ε. Λήμνου, οι 78 στην Π.Ε. Σάμου και τέλος οι 403 

στην Π.Ε. Χίου. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Περιφέρειας έχουν κηρυχθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 

παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το μέγεθος, το χαρακτήρα και τη σχετική θέση στο 

οικιστικό δίκτυο. Το κάθε νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο χαρακτήρα, επηρεασμένο τόσο από το 

ανάγλυφό του, όσο και από την ιστορική του διαδρομή. Έτσι στη Χίο υπάρχει ο εγκαταλειμμένος 

οικισμός του Ανάβατου και ο δυναμικός οικισμός του Κάμπου. Μεταξύ όλων των οικιστικών 

συνόλων της Περιφέρειας, μεγάλος αριθμός έχει αξιολογηθεί ως σημαντικού ενδιαφέροντος και 

έχει υπαχθεί στο καθεστώς των διατηρητέων παραδοσιακών οικισμών. 

Στην Περιφέρεια υπάρχουν συνολικά 74 αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί με καλά διατηρημένο 

πολεοδομικό ιστό, όπως οι μεσαιωνικοί οικισμοί στο Πυργί, στα Μεστά, στους Ολύμπους Χίου, στο 

Καρλόβασι, στο Πυθαγόρειο, στο Μαραθοκάμπου Σάμου, στον Εύδηλο Ικαρίας, στο Μόλυβο, την 

Πέτρα Λέσβου κ.λ.π. επίσης 3 οικισμοί είναι χαρακτηρισμένοι σαν περιοχές που έχουν ανάγκη 

ειδική προστασία. Από αυτούς οι 23 βρίσκονται στην Π.Ε Λέσβου, οι 19 στην Π.Ε. Λήμνου, 1 στην 

Π.Ε. Σάμου, 5 στην Π.Ε. Ικαρίας και οι υπόλοιποι 29 στην Π.Ε. Χίου. οι οικισμοί αυτοί παρουσιάζουν 

διαφορετική δυναμική ανάλογα με την ένταξή τους ή μη σε συμβατικές τουριστικές περιοχές όπου 

συνήθως συνδυάζεται και η παρουσία περιβαλλοντικών πόρων όπως για παράδειγμα στο Κοκκάρι 

της Σάμου και εν μέρει στην Πέτρα και τον Μόλυβο της Λέσβου. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της περιφέρειας έχουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το μέγεθος, το 

χαρακτήρα και τη σχετική θέση στο οικιστικό δίκτυο. Μεταξύ όλων των οικιστικών συνόλων της 

Περιφέρειας μεγάλος αριθμός έχει αξιολογηθεί ως σημαντικού ενδιαφέροντος και υπαχθεί σε 

καθεστώς διατηρητέων παραδοσιακών οικισμών. 

Η πολιτιστική κληρονομία σε συνδυασμό με τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικό πόλο έλξης της τουριστικής κίνησης μετά το φυσικό και το σύγχρονο δομημένο 

περιβάλλον των νησιών της Περιφέρειας. 
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Το πολιτιστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας (Σάμος, 

Λήμνος, Χίος) αρχαία αλλά και νεότερα. Τα μνημεία που έχουν υπαχθεί σε κάποιο από τα 

υφιστάμενα καθεστώτα προστασίας, με βάση τη νομοθεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ως 

εθνικής εμβέλειας πολιτιστικοί πόροι, όπως είναι το Ηραίο, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και η Πολίχνη. 

Ακολουθεί επιγραμματική αναφορά στους σηµαντικούς πολιτιστικούς πόρους της  Περιφέρειας: 

Λέσβος 

Στη Λέσβο, γνωστή ως πατρίδα της Σαπφούς, του Αλκαίου, του Θεόφραστου και τόπο όπου έζησε ο 

Αριστοτέλης επίσης, σηµαντικός είναι ο διαχρονικός αρχαιολογικός και µνηµειακός πλούτος της, µε 

πολλούς κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία. Η Μυτιλήνη έχει συνεχή κατοίκηση 

από τον 11ο αι. π.Χ. ως σήµερα, µε αποτέλεσµα το βόρειο µέρος της σηµερινής πόλης να αριθμεί 

πλήθος μνημείων διαφόρων εποχών. Η σηµαντικότερη προϊστορική θέση είναι η Θέρµη, όπου 

αναπτύχθηκε µεγάλος παράκτιος οικισµός από το 3200 π.Χ. µέχρι το 2400 π.Χ. Ήταν ένα αστικό 

κέντρο µε οικοδοµικά τετράγωνα και λιθόστρωτους δρόµους, που σταδιακά οχυρώθηκε, λόγω του 

φόβου επιθέσεων λαών της Μικράς Ασίας. Σηµαντικές θέσεις βρίσκονται επίσης στο  κέντρο του 

νησιού, τόσο στο Ιερό των Μέσων, όσο και στα δύο Ιερά της Κλοπεδής. Από την ρωµαϊκή περίοδο 

έχουµε πλήθος ρωµαϊκών επαύλεων στη θέση Χωράφα της πόλης της Μυτιλήνης, θέση 

χαρακτηρισµένη ως αρχαιολογικός χώρος. Στην πόλη υπήρε το διάσηµο θέατρο, που 

κατασκευάστηκε στους πρώιµους ελληνιστικούς χρόνους και στη ρωµαϊκή του φάση αποτέλεσε το 

πρότυπο των ρωµαϊκών θεάτρων. Την πόλη υδροδοτούσε το επίσης θαυµαστό ρωµαϊκό 

υδραγωγείο, τµήµα του οποίου σώζεται στη Μόρια και στους Λάµπου Μύλους, ενώ σηµαντικές 

είναι και οι µεσαιωνικές οχυρώσεις του νησιού στη Μυτιλήνη και στο Μόλυβο-την αρχαία 

Μήθυµνα, που αποτελεί παράλληλα και ένα από τους 5 παραδοσιακούς οικισµούς του νησιού. 

Τα αναστηλωµένα πυργόσπιτα Αρχοντικό Βαρελτζήδαινας στην Πέτρα και Πύργο Τσουκαλαδέλλη 

στη Λουτρόπολη Θερµής. Θαυµαστά είναι επίσης και τα νεώτερα µνηµεία της Λέσβου που αντλούν 

το αρχιτεκτονικό τους ύφος από το εκλεκτικιστικό κίνηµα, έχοντας αποτυπώσει στις όψεις και στις 

διακοσµήσεις των εσωτερικών τους χώρων τις σηµαντικότερες αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις των 

µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, από την περίοδο της εκβιοµηχάνισης. Σηµαντικότατοι πυρήνες 

χαρακτηριστικής νεώτερης δόµησης εντοπίζονται στη Μυτιλήνη (οδός Βουρνάζων, Περιοχές: 

Μακρυγιαλός, Σουράδα, Βαρειά), στους Πύργους Θερµής, στο Πλωµάρι, στην Αγιάσο, στο Μόλυβο, 

στην Πέτρα, στο Πέραµα, στον Μανταµάδο, στον Πολυχνίτο. Τη σηµερινή εικόνα της Μυτιλήνης 

καθορίζουν, σε µεγάλο βαθµό, τα νεοκλασικά ή εκλεκτικιστικά αρχοντικά πλουσίων γαιοκτηµόνων 

και εµπόρων, τα οποία προέκυψαν µετά τα µέσα του 19ου αι., κυρίως µε τη βιοµηχανική 

επεξεργασία των προϊόντων της ελιάς και το εµπόριό τους. Η αντίθεση έρχεται με την ύπαρξη των 

ταπεινών κτισμάτων  που δηµιουργήθηκαν µετά το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή, στην 

περιοχή που αποτελούσε τότε την παρυφή της πόλης. Με όλα αυτά συνυπάρχουν τζαµιά, λουτρά, 

δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια των χρόνων της Τουρκοκρατίας, αλλά και κατοικίες, καταστήµατα, 

µικροβιοτεχνίες, συνεργεία κλπ., χαρακτηριστικά της αισθητικής – ή της απουσίας της – του τέλους 

του 20ου και των αρχών του 21ου αι. 
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Λήμνος 

Η Πολιόχνη της Λήµνου είναι  µία από τις αρχαιότερες εγκαταστάσεις του Αιγαίου, η οποία μαζί µε 

τη Θερµή Λέσβου και την Τροία, είναι οι πιο γνωστές πόλεις της 3ης χιλιετίας π.Χ. σε ολόκληρο το 

Βόρειο Αιγαίο. Πρόκειται για τειχισµένη πόλη µε το αρχαιότερο βουλευτήριο του κόσµου, που 

προηγείται σχεδόν 2000 χρόνια από τα αντίστοιχα της κλασικής εποχής και µπορεί να θεωρηθεί ο 

πρόδροµος της Βουλής. Η σιταποθήκη που έχει ανασκαφεί εκεί δείχνει µέριµνα για τα κοινά. Η 

Πολιόχνη ονοµάστηκε "επτάπολις" γιατί ανασκάφθηκαν επτά διαδοχικές πόλεις σε αλλεπάλληλα 

στρώµατα. Είναι εγγεγραµµένη στον κατάλογο της UNESCO. Σηµαντική είναι και η προϊστορική 

θέση Κουκονήσι (κοντά στο Μούδρο), όπου αποκαλύφθηκε ένας ακµαίος οικισµός µε συνεχή 

κατοίκηση από την πρώιµη έως την ύστερη χαλκοκρατία και άκµασε στη δύση της Πολιόχνης 

(Κίτρινη 2400-2100 π.Χ.). Σηµαντικότατο είναι και το ιερό των ελληνιστικών χρόνων Καβείριο, όπου 

τελούνταν τα οµώνυµα µυστήρια, αλλά και η πόλη της Ηφαιστίας, όπου βρέθηκε ιερό αφιερωµένο 

στη Μεγάλη Θεά Λήµνο, νεκροπόλεις, λουτρά, το ανάκτορο - που ήταν µάλλον ο λαβύρινθος της 

Λήµνου που αναφέρει ο Πλίνιος, πηγάδια και θέατρο της ελληνιστικής περιόδου. Στη Μύρινα 

υπάρχει το βυζαντινό κάστρο του 12ου αι. και στο Ρερανίδι ο παλαιός ναός του Αγίου Γεωργίου που 

χρονολογείται στα 1700, είναι από τα ενδιαφέροντα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία, ενώ 

ενδιαφέρων είναι και ο παραδοσιακός οικισµός του Κοντιά, από τους ωραιότερους του νησιού µε 

τους ανεµόµυλους. 

 

Άγιος Ευστράτιος 

Στον Αγ. Ευστράτιο υπάρχουν λείψανα των ιστορικών χρόνων σε όλη σχεδόν τη δύσβατη και άγονη 

έκταση, ενώ τα παλαιότερα κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, βρίσκονται στην 

ανατολική ακτή και χρονολογούνται στη µυκηναϊκή περίοδο. Κοντά στο λιµάνι του οµώνυµου 

οικισµού ακριβώς πάνω από τη θάλασσα ξεχωρίζουν οι ελληνιστικοί τάφοι, ενώ τοίχοι αρχαϊκών 

χρόνων εντοπίστηκαν κοντά στο κοιµητήριο. Επίσης στο νησί λειτούργησε µέχρι τα µέσα του 20ου 

αι. η Μαράσλειος Σχολή, της οποίας το κτίριο είναι κηρυγµένο ως µνηµείο. Οι σεισµοί του 1968 

έγιναν η αιτία για να καταστραφεί ο γραφικός οικισµός, που στην κορυφή του υψωνόταν το κάστρο 

του 14ου αι. Επίσης αποτελεί και τόπο ιστορικής µνήµης επειδή κατά τον 20ο αιώνα και σε 

περιόδους πολιτικής κρίσης, ιδίως στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά 1936-1940, 

χρησιµοποιήθηκε ως τόπος εξορίας για τους αριστερούς και όχι µόνο. Σπουδαίοι πνευµατικοί 

άνθρωποι εκτοπίστηκαν στον Άγιο Ευστράτιο, όπως οι ποιητές Γιάννης Ρίτσος και Τάσος Λειβαδίτης 

και ο ηθοποιός Μάνος Κατράκης. Στον οικισµό ιδρύθηκε το Μουσείο της ∆ηµοκρατίας, µε 

χρηµατοδότηση του Γ’ ΚΠΣ. 

 

Χίος 

Μέσα στην πόλη της Χίου έχουν ανασκαφεί πλήθος αρχαιολογικών χώρων που στη συνέχεια 

καλύφθηκαν υπό το καθεστώς της αυξηµένης πίεσης για ανοικοδόµηση. Όµως παρόλ’ αυτά εντός   

του ιστορικού κέντρου διαθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον και εκσυγχρονισµένο Μουσείο, ένα 

βυζαντινό µουσείο εντός του Τεµένους της κεντρικής πλατείας Βουνακίου και µία βυζαντινή 
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αρχαιολογική συλλογή στο κτήριο Παλατάκι στην είσοδο του Κάστρου της Χίου. Πρόκειται για την 

οικία της Γενουατικής οικογένειας Ιουστινιάνι, η οποία διοικούσε το νησί για µεγάλη χρονική 

περίοδο στα χρόνια του Μεσαίωνα. Επίσης λειτουργεί ένας χώρος περιοδικών εκθέσεων στο 

νεοαναστηλωµένο χαµάµ του κάστρου. Από τους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του 

νησιού είναι ο οικισµός Εµπορειό, στο λόφο του Προφήτη Ηλία, ένας οικισµός µε αρχαϊκό ναό 

αφιερωµένο στην Αθηνά. Σε όλη την ορεινή περιοχή του Όρους Αίπος υπάρχει μεγάλος αριθμός 

αρχαίων θέσεων αγροτοποιµενικού χαρακτήρα. Επίσης διασώζονται σηµαντικά µνηµεία σε όλο το 

νησί παρά το ότι πολλά από τα µνηµεία καταστράφηκαν από τους σεισμούς. Από τα βυζαντινά 

µνηµεία της νήσου τα σηµαντικότερα είναι η Νέα Μονή το πιο γνωστό δείγµα βυζαντινής 

αρχιτεκτονικής (11ου αι.) όλων των νησιών του Αιγαίου, µε σηµαντικό ψηφιδωτό διάκοσµο, 

χαρακτηρισµένο ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της Ουνέσκο και η Παναγία Κρίνα κοντά στο 

χωριό Βάβιλοι. Από τα βυζαντινά µνηµεία ξεχωρίζουν ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων στο 

Πυργί και ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης. Σηµαντικός πόρος του νησιού είναι οι µεσαιωνικοί οικισµοί 

του µε κυρίαρχους τον Ανάβατο και τα Μεστά και νότια της πόλης της Χίου ο Κάµπος, µε ιστορία 

από τους βυζαντινούς χρόνους. 

 

Ψαρά 

Στο Αρχοντίκι Ψαρών έχει αποκαλυφθεί νεκροταφείο των µυκηναϊκών χρόνων (περίπου 140 τάφοι) 

µε αντικείµενα κύρους του 12ου π.X. αι., δηλαδή χάλκινα όπλα, ξίφη, παραξιφίδες και πολλούς 

σφραγιδόλιθους. Τα αντικείµενα αυτά ανήκαν προφανώς σε κάποια τοπική αριστοκρατία που 

επιδιδόταν στο εµπόριο µε την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Μικρά Ασία. Στους 

νεώτερους χρόνους το νησί είναι συνδεδεµένο µε την επανάσταση του 1821. Η γνωστή Μαύρη 

Ράχη Ψαρών φιλοξενεί τον αρχαιολογικό χώρο του Παλαιόκαστρου. 

 

Σάμος 

Η Σάµος, πατρίδα του φιλόσοφου, µαθηµατικού και θεωρητικού της µουσικής Πυθαγόρα, και της 

Ήρας, διαθέτει ένα από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στο Πυθαγόρειο, τµήµα του 

οποίου έχει χαρακτηριστεί και ως τοπίο ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 526/Β/8-

5-73). Τα αρχαϊκά τείχη του Πολυκράτη είχαν µήκος 6.220 µέτρων και περιτρέχουν την πόλη 

διασωζόµενα κυρίως στα ψηλότερα σηµεία. Το τείχος της ξηράς είχε 35 πύργους, 12 πύλες και 

άλλες µικρότερες εξόδους. Εντός των τειχών του Πυθαγορείου διασώζεται το αρχαίο λιµάνι Τηγάνι, 

η αρχαία αγορά και το Ευπαλίνειο Όρυγµα. Πρόκειται για µία βατή, αµφίστοµη σήραγγα µήκους 

1.038 µ., η οποία υδροδοτούσε την αρχαία πόλη σκαµµένη στα σπλάχνα του χαµηλού λόφου της 

Αµπέλου. Το όρυγµα κατασκευάστηκε από τον Μεγαρέα Μηχανικό Ευπάλινο και αποτελεί ένα από 

τα είναι ένα από τα πιο µεγάλα έργα της εποχής του Πολυκράτη, καθόσον η υπόγεια σήραγγα 

κατασκευάστηκε τρυπώντας ένα βουνό µε µόνα όπλα τους υπολογισµούς ενός πρωτοπόρου 

µηχανικού του 6ου αιώνα π.Χ. (530-520 π.Χ.) και µοναδικά εργαλεία το καλέµι και το σφυρί. Το 

Ευπαλίνειο Ορυγµα στη Σάµο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας 

που ακόµη και σήµερα προκαλεί την έκπληξη και τον θαυµασµό ειδικών και µη, καθώς συνδυάζει 

στοιχεία γεωµετρίας, τοπογραφίας, γεωδαισίας και οπτικής. 
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Στον οικισµό έχει αναστηλωθεί και λειτουργεί σαν µουσείο και ο Πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη. 

Από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους είναι το Ηραίο, που είναι το µεγαλύτερο Ιερό 

του αρχαίου κόσµου, αφιερωµένο στη Θεά Ήρα, ενώ σηµαντικοί χώροι είναι οι Ρωµαϊκές Θέρµες 

και η βασιλική στη θέση 3 ∆όντια. Επίσης η Σάµος διαθέτει και τα σηµαντικότερα σπήλαια του 

Νοµού µεταξύ των οποίων και το σπήλαιο του Πυθαγόρα, στους πρόποδες του όρους Κέρκη, της 

Παναγιάς της Κακοπερατιανής στο φαράγγι Κακοπέρατο και της Αγίας Τριάδας στο όρος Κερκετεύς. 

 

Ικαρία 

Η Ικαρία, τον 6ο αιώνα π.Χ. συνενώθηκε µε τη Σάµο και αποτέλεσε τµήµα της θαλάσσιας 

αυτοκρατορίας του Πολυκράτη. Εκείνη την εποχή χτίστηκε ο ναός της Αρτέµιδος στο Να, στη 

βορειοανατολική γωνία του νησιού όπου ήταν ιερός τόπος και ένα σηµαντικό λιµάνι του νησιού 

στην αρχαιότητα, ο τελευταίος σταθµός πριν εξερευνηθούν οι επικίνδυνες θάλασσες γύρω από την 

Ικαρία. Ο ναός διατηρούνταν σε καλή κατάσταση µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. Επίσης ο 

αρχαιολογικός χώρος του Κάµπου-αρχαία Οινόη, που κατοικήθηκε από την µυκηναϊκή εποχή έως 

την ύστερη ρωµαϊκή / πρώιµη βυζαντινή περίοδο. Τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου 

αποτελούν το Ωδείο, το υστερορρωµαϊκό υδραγωγείο και ένα πρωτοβυζαντινό κοσµικό κτίριο 

γνωστό ως "Παλάτια". Το Ωδείο είναι ένα εξαιρετικής κατασκευής αρχιτεκτόνηµα της ύστερης 

αρχαιότητας, οικοδοµηµένο µε κτιστή τοιχοδοµία και µε χαρακτηριστικά τα µεγάλα τόξα. 

Αναστηλώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την διετία 1978-1980. Μια ακόμα αρχαία 

πόλη της Ικαρίας ήταν το ∆ράκανο που θεωρείται και πατρίδα του ∆ιόνυσου και άκµασε κατά την 

Αλεξανδρινή εποχή, τον 4ο π.Χ. αι. Σήµερα σώζονται ελάχιστα χαλάσµατα της αρχαίας Ακρόπολης, 

της πόλης που τοποθετείται γύρω στον 5ο π.Χ. αιώνα και ο περίφηµος πύργος, περί τα 10 µ. ψηλός, 

χτισµένος ή επισκευασµένος, όπως πιστεύεται, στα χρόνια του ∆ηµητρίου του Πολιορκητού. 

 

Φούρνοι- Θύμαινα 

Στους Φούρνους Κορσεών διασώζεται η Ακρόπολη των ελληνιστικών χρόνων στον Λόφο του Αγίου 

Γεωργίου (Φ.Ε.Κ 15/8/21-1-91), ενώ άλλοι σηµαντικοί χώροι βρίσκονται στο Πετροκοπιό (1991), στη 

Χρυσοµηλιά (1996) και στο Καµάρι(1996). 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από την μοναδικότητα και ποικιλότητα των 

πολιτιστικών πόρων, η οποία οφείλεται στη συνεχή κατοίκηση του χώρου από τους προϊστορικούς 

χρόνους µέχρι σήµερα. 

Συνοπτικά, το πολιτισµικό δυναµικό του Βορείου Αιγαίου συνθέτουν: 

• Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία εθνικής και διεθνούς εµβέλειας 

• Βυζαντινές και µεταγενέστερες οχυρωµατικές κατασκευές 

• Θρησκευτικά µνηµεία (ναοί, µοναστήρια, εξωκλήσια), τα οποία αποτελούν και 
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προσκηνηµατικό προορισµό 

• Αξιόλογα οικιστικά σύνολα και παραδοσιακοί οικισµοί 

• Μεµονωµένα κτίρια και σύνολα αστικής αρχιτεκτονικής 

• Βιοµηχανικά κτίρια και σύνολα 

• Ιστορικοί τόποι 

• Μουσειακοί χώροι 

Στην Περιφέρεια υπάρχουν 3 Μνηµεία ενταγµένα στον κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της 

UNESCO: 

• Τµήµα του οικισµού του Πυθαγόρειου της Σάμου στο οποίο υφίσταται το αρχαίο 

οχυρωµένο λιµάνι-τηγάνι, η ελληνιστική και ρωµαϊκή αγορά διακοσµηµένη µε θαυµάσια 

ψηφιδωτά δάπεδα και το εντυπωσιακότερο τεχνικό έργο της αρχαιότητας που έφτασε ως 

τις µέρες µας, το Ευπαλίνειο υδραγωγείο. 

• Ο Αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου της Σάµου  

• Η βυζαντινή Νέα Μονή Χίου που ιδρύθηκε το 1042, γνωστή για την εξαιρετικής τέχνης 

ψηφιδωτή διακόσµηση των τοιχοποιιών της. 

Στα παραπάνω µνηµεία, το 2006 εντάχθηκε και ο αρχαιολογικός χώρος της Πολιόχνης Λήµνου, 

εγγεγραµµένος στον κατάλογο ΣΕΠΚ (Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - European Heritage 

Label, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο κείµενο της 1194/2011/ΕΕ Απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου). 

Οι σηµαντικοί πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

Η γέννηση τόσων µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς είναι λογικό να οφείλεται σε τόπους µε 

πλούσια ιστορία, ως προαναφέρθηκε και αντίστοιχο αριθµό µνηµείων που έχουν υπαχθεί σε 

καθεστώς προστασίας, µε βάση τη νοµοθεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. 

• 22 σηµαντικοί Αρχαιολογικοί χώροι: 

• 10 στη Λέσβο {Ρωµαϊκό Υδραγωγείο-τµήµα Μόριας και Λάµπου Μύλων, Πόλη και Φρούριο 

Μυτιλήνης, Πόλη και Φρούριο Μολύβου, Προϊστορική Θερµή, Ιερό Μέσων, Ιερά Κλοπεδής, 

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγ. Ανδρέα Σκάλας Ερεσού και Αγ. ∆ηµητρίου Υψηλοµετώπου}, 

• 4 στη Λήµνο {Πολιόχνη, Ηφαιστεία, Καβείριο, Φρούριο Μύρινας}, 

• 3 στη Σάµο {Ηραίο, Πόλη Πυθαγορείου, Ευπαλίνειο Όρυγµα} 

• 3 στην Ικαρία {Νας, Κάµπος, ∆ράκανο } 

• στη Χίο {Εµπορειό} και 

• 1 στα Ψαρά {Αρχοντίκι} 

Παράλληλα όµως τα κηρυγμένα µνηµεία της νήσου Λέσβου συνθέτουν ένα δίκτυο µέσα στον 

αστικό ιστό της Μυτιλήνης πολύ ενδιαφέροντα και σηµαντικό για τον Χωροταξικό Σχεδιασµό {στη 

Μυτιλήνη: η Νοµαρχία, το ∆ηµαρχείο, 5 κτήρια στην οδό Βουρνάζων, το Μέγαρο Γεωργιάδη, η 

Μεγάλη Βρετανία, η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, το παλιό Λιµεναρχείο, η Τράπεζα της Ελλάδας, 
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το Παρθεναγωγείο, το πρώην Μουσουλµανικό Παρθεναγωγείο, το οθωµανικό ∆ιοικητήριο, το 

Αρχοντικό Χαλήµ Μπέη, το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Καλαµάρι, το ξενοδοχείο Λωριέτ κ.α. 

Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν περίπου 53, μικρότερης εμβέλειας μνημεία, τα οποία όμως έχουν 

χαρακτηριστεί με ΦΕΚ και ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες των βυζαντινών και των νεότερων 

μνημείων (πχ. εκκλησίες, κτίρια, βρύσες, μύλοι κα). 

Από αυτά τα πιο σηµαντικά Βυζαντινά µνηµεία είναι τα παρακάτω: 

• 6 στη Λέσβο {Παναγία Τρουλωτή και Πύργος Τσουκαλαδέλλη στη Θερµή, Ταξιάρχης Κάτω 

Τρίτους, Άγιος Ανδρέας Σκάλας Ερεσού, Παλαιοχριστιανική Βασιλική Χαλινάδου, Αρχοντικό 

Βαρελτζήδαινας στην Πέτρα } 

• 5 στη Χίο {Νέα Μονή, Παναγιά Κρίνα, Αγ. Γεώργιος Σηκούσης, Μεστά, Ανάβατος, Πυργί, 

Άγιοι Απόστολοι στο Πυργί 

• 1 στη Σάµο {Πύργος Λυκούργου Λογοθέτη) 

• 1 Ικαρία {Ναός Αγ. Ειρήνης Κάµπου} 8 Νεότερα µνηµεία Μείζονος σηµασίας 

• 5 στη Λέσβο {το πρώτο Γυµνάσιο και το ∆ικαστήριο Μυτιλήνης, τα Εκπαιδευτήρια Αγίας 

Παρασκευής και το ∆ηµοτικό σχολείο της Καλλονής}, ενώ προσφάτως έχει κηρυχθεί ως 

ιστορικός τόπος ολόκληρος ο οικισµός της Αγίας Παρασκευής}. 

Τέλος, ένα σημαντικό μέρος του τοπικού πολιτισμού έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμά του, αλλά 

και με τις επιδόσεις του στα γράμματα και τις τέχνες. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν να 

επιδείξουν πολλά ενδιαφέροντα δείγματα τέτοιου πολιτισμού, με γνωστότερα τη μουσική και τους 

χορούς. Λιγότερο γνωστές στο ευρύτερο κοινό -εκτός κάποιων εξαιρέσεων-είναι οι επιδόσεις των 

νησιών στη χειροτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη λογοτεχνία και στην ποίηση. 

 

2.8 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

2.8.1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια νησιωτική Περιφέρεια με δέκα (10) κατοικημένα νησιά, 

της οποίας η συνολική έκταση φθάνει τα 3.836 km2. 

Πέντε από τα νησιά της είναι μεγάλα σε έκταση (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία) για την 

κλίμακα των νησιών του Αιγαίου και πέντε μικρότερα (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, 

Φούρνοι, Θύμαινα), με τη Λέσβο και τη Χίο να συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του 

ευρωπαϊκού χώρου. Επίσης, στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται πολλά μικρότερα ακατοίκητα νησιά 

και μεγάλος αριθμός βραχονησίδων. Τα πέντε μεγάλα νησιά βρίσκονται σε σχετικά απομακρυσμένη 

θέση μεταξύ τους, ενώ στα περισσότερα απ' αυτά εξαρτώνται μικρονήσια, όπως οι Οινούσσες, τα 

Ψαρά κλπ, καθώς και ένα σύνολο βραχονησίδων. 

Με το νόμο 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης) συνίσταται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία καλύπτει το 
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βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του Αιγαίου Βάσει της νέας διοικητικής 

διάρθρωσης συγκροτείται: 

• η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου που περιλαμβάνει το Δήμο Λέσβου 

• η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου που περιλαμβάνει τους Δήμους Λήμνου και Αγ.Ευστρατίου 

• η Περιφερειακή Ενότητα Χίου με έδρα τη Χίο που περιλαμβάνει τους Δήμους Χίου, Ψαρών και      

Οινουσσών 

• η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου που περιλαμβάνει το Δήμο Σάμου, και 

• η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας που περιλαμβάνει τους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων 

Τα πέντε μεγάλα νησιά μαζί με άλλα μικρότερα που βρίσκονται σε μικρής ή μεγάλης απόστασης 

δορυφορικές θέσεις, σχηματίζουν ένα χώρο χωρίς ιδιαίτερη γεωγραφική συνοχή. Κύριο 

χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί ο νησιώτικος χαρακτήρας και η «διπλή 

περιφερειακότητα», η οποία εκφράζει την ταυτόχρονη ιδιότητα της ακριτικής περιφέρειας της 

χώρας στα ανατολικά της σύνορα και απομακρυσμένη, περιφερειακή περιοχή της ΕΕ στα εξωτερικά 

της σύνορα, με δυσμενή αποτελέσματα ως προς την ένταξή της στα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας 

και ανταλλαγών. 

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δόμησης, στην περιοχή μελέτης διακρίνονται δύο βασικές 

ενότητες γης. Στην πρώτη ανήκουν οι περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων 

οικισμών και στη δεύτερη οι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές. 

Τα μεγάλα οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας διαθέτουν ΓΠΣ, ενώ τα αστικά και ημιαστικά κέντρα 

στην πλειοψηφία τους διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο. Στους περισσότερους από τους οικισμούς 

έχουν καθορισθεί «όρια οικισμών», ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι όπου δεν έχουν καθόλου 

θεσμοθετημένα όρια. 

 

2.8.1.I ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου των νησιών ακολουθεί κυρίως τη γεωμορφολογία τους, με τον 

πληθυσμό της Περιφέρειας να συγκεντρώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό του στους παράκτιους και 

παραθαλάσσιους οικισμούς και δευτερευόντως στους ημιορεινούς ενώ σε μικρό ποσοστό στους 

ορεινούς οικισμούς. 

Το κυρίαρχο γνώρισμα της ΠΒΑ, δηλαδή ο νησιωτικός χαρακτήρας της, επιβάλλει μια ιδιαίτερη 

θεώρηση της διάρθρωσης του οικιστικού δικτύου σε σχέση με περιοχές της ενδοχώρας όπου 

υπάρχει γεωγραφική συνέχεια. Στη νησιωτική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου ο χώρος είναι 

αυστηρά οριοθετημένος από τη θάλασσα. Οι οικισμοί που αποτελούν το οικιστικό δίκτυο της 

Περιφέρειας δεσμεύονται απόλυτα από τους περιορισμούς που επιβάλλει η νησιωτικότητα, και 

αναπτύσσονται στα χωρικά πλαίσια του νησιού τους, με συχνά δύσκολες ή και ανύπαρκτες 

διασυνδέσεις με οικισμούς άλλων νησιών. 
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Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι οικισμοί των μικρότερων νησιών της Περιφέρειας, που 

εξαρτώνται απόλυτα διοικητικά αλλά και σε άλλους τομείς από τα οικιστικά κέντρα - λιμάνια των 

μεγαλύτερων νησιών, ιδιαίτερα της Ικαρίας και της Λέσβου: Αγ. Κήρυκος - Φούρνοι, Μύρινα - Αγ. 

Ευστράτιος. Όσον αφορά το σύμπλεγμα Χίου, τόσο τα Ψαρά όσο και οι Οινούσσες μεσοπρόθεσμα 

θα είναι εξαρτημένα από την πόλη της Χίου έως ότου αναπτυχθούν λειτουργικά οι οικισμοί της 

βόρειας Χίου ώστε ο Βολισσός να είναι το σημείο αναφοράς για τα Ψαρά και τα Καρδάμυλα για τις 

Οινούσσες. 

Η γεωγραφική διάταξη και διασπορά των νησιών της Περιφέρειας και οι σημαντικότερες διαφορές 

μεταξύ των μεγάλων και μικρών νησιών επηρεάζει και την οικιστική διάρθρωση και τις εξαρτήσεις 

των οικισμών που συγκροτούν το οικιστικό δίκτυο. Στα περισσότερα μεγάλα νησιά το οικιστικό 

δίκτυο ιεραρχείται με βάση ένα δίπολο οικιστικών κέντρων σε σχετικά μακρινή απόσταση 

δημιουργώντας ξεχωριστές ενότητες ενδοχώρας όπως π.χ. Μυτιλήνη - Μήθυμνα, Αγ. Κήρυκος - 

Εύδηλος, Μύρινα - Μούδρος κλπ. Στην Χίο το πρότυπο αυτής της διπλής κεντρικότητας δεν 

ακολουθείται, μια και το εγκατεστημένο δίπολο Χίος - Βροντάδος ουσιαστικά συμπυκνώνεται σε 

μια ενιαία αστικοποιημένη περιοχή στο ανατολικό κέντρο βάρους του νησιού, όπως άλλωστε και 

ιστορικά χωροθετούνται τα κέντρα της περιφέρειας σε σχέση με την άμεση μικρασιατική ακτή. 

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας σαν καταλληλότερο κριτήριο για την 

κεντρικότητα των οικισμών αυτής και τον εντοπισμό του ρόλου τους, θεωρείται η συγκέντρωση 

διοικητικών λειτουργιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Από την ανωτέρω θεώρηση προκύπτουν 

τα εξής συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο των οικισμών κάθε νησιού: 

 

Λέσβος: Αναμφισβήτητο οικιστικό κέντρο του νησιού η έδρα της Περιφέρειας, Μυτιλήνη, 

συγκεντρώνει τις περισσότερες αστικές λειτουργίες. Ωστόσο η θέση της πόλης στο ανατολικό άκρο 

του νησιού σε συνδυασμό με το μέγεθός του, αναβαθμίζουν το ρόλο μικρότερων οικιστικών 

κέντρων που συγκεντρώνουν κάποιες λειτουργίες, όπως η Καλλονή (στα κεντρικά του νησιού), το 

Πλωμάρι και ο Πολιχνίτος (στα νότια). Ιδιαίτερη σημασία έχει η λειτουργία «διπόλων», δηλαδή 

ζεύγη οικισμών που λόγω της εγγύτητάς τους αναγνωρίζονται λειτουργικά ως μια ενότητα (Ερεσός-

Άντισα, Μήθυμνα-Πέτρα, Καλλονή- Αγ.Παρασκευή), καθώς και «συστάδων» οικισμών που 

λειτουργούν τοπικοί πόλοι και εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική αστικοποίησης (οικισμοί πέριξ του 

Παππάδου στα νοτιοανατολικά). Σημειώνεται ότι οι λοιποί οικισμοί, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

συγκέντρωση αστικών λειτουργιών και ο ρόλος τους στο οικιστικό δίκτυο αναμένεται να 

υποβαθμιστεί περισσότερο στο μέλλον με την απομάκρυνση των όποιων λειτουργιών  απαιτούσε 

το παλαιό διοικητικό καθεστώς τους. 

Χίος: Το δίπολο Χίος-Βροντάδος λειτουργεί πρακτικά σαν ενιαία οικιστική ενότητα και αποτελεί το 

αδιαμφισβήτητο οικιστικό κέντρο του νησιού, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες διοικητικές και 

αστικές λειτουργίες του νησιού. Σαν δευτερεύων πόλος αναγνωρίζονται τα Καρδάμυλα που λόγω 

της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζουν την τελευταία δεκαετία και του πρώην διοικητικού τους 

ρόλου σαν έδρα του αντίστοιχου Καποδιστριακού Δήμου, έχουν αναβαθμιστεί λειτουργικά. Ο 

ρόλος των λοιπών οικισμών- πρώην εδρών Καποδιστριακών Δήμων, αναμένεται, ομοίως με την 

περίπτωση της Λέσβου, να υποβαθμιστεί περαιτέρω. 
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Σάμος: Οι δύο σημαντικότεροι οικιστικοί πόλοι του νησιού, η Σάμος (Βαθύ) και το Καρλόβασι, στα 

ανατολικά και δυτικά του νησιού αντίστοιχα, συγκεντρώνουν τις περισσότερες διοικητικές και εν 

γένει αστικές λειτουργίες. Σημειώνεται εδώ ο συνεχώς αναδυόμενος ρόλος του οικισμού του 

Πυθαγορείου στα νοτιοανατολικά, που λόγω της τουριστικής του ανάπτυξης συγκεντρώνει 

αυξανόμενο αριθμό αστικών λειτουργιών. Οι Μυτιληνιοί είναι σημαντικός οικισμός που εξαρτάται 

λειτουργικά από τη Σάμο. Σημειώνεται εδώ ο ρόλος μικρότερων οικιστικών κέντρων όπως ο 

Μαραθόκαμπος και ο Πύργος που λειτουργούν σαν τοπικά κέντρα ευρύτερων περιοχών στα δυτικά 

και νότια αντίστοιχα. 

Ικαρία: Παραδοσιακά οι οικισμοί με ρόλο κεντρικού πόλου στο νησί είναι η έδρα του Δήμου, Αγ. 

Κήρυκος στα ανατολικά, και ο Εύδηλος στα βόρεια, που συγκεντρώνουν τις διαθέσιμες διοικητικές 

και κοινωνικές λειτουργίες του νησιού σχεδόν αποκλειστικά. Τοπικό ρόλο στο δυτικό ορεινό 

οικιστικό δίκτυο του νησιού έχει ο οικισμός Χρίστος. 

Άγιος Ευστράτιος. Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι: Οι ομώνυμοι οικισμοί σε κάθε ένα από τα μικρότερα 

αυτά νησιά αποτελούν και το οικιστικό τους κέντρο. Συγκεντρώνουν ελάχιστες διοικητικές ή αστικές 

λειτουργίες, ωστόσο λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα και της νησιωτικότητας της Περιφέρειας, 

έχει ιδιαίτερη σημασία η λειτουργική τους αυτονομία. 

 

2.8.1.II ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ 

Όσο αφορά ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ του Νόμου 2508/97, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν εγκριθεί 

μέχρι σήμερα μόνον το ΓΠΣ Μυτιλήνης (ΦΕΚ 323/Α.Α.Π/30-7-07) και το ΣΧΟΟΑΠ (πρώην) Δήμου 

Μούδρου (ΦΕΚ 633/Α.Α.Π/31-12-2010). Παλαιότερα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 έχει εγκριθεί το 

ΠΣ Χίου-Βροντάδου (ΦΕΚ 75 Δ/3-2- 1988). Ειδικά όσον αφορά το ΓΠΣ Χίου, το 1997 ξεκίνησε μελέτη 

αναθεώρησης, ωστόσο αν και τελικά ολοκληρώθηκε, δεν προχώρησε σε διαδικασία έγκρισης. 

Σήμερα υπό εκπόνηση βρίσκονται ΣΧΟΟΑΠ που καλύπτουν τα όρια: 

• επτά (7) πρώην Δήμων της Λέσβου (Καλλονής σε φάση Β1, Λουτρόπολης Θερμής, 

Μανταμάδου, Πέτρας, Πλωμαρίου, Ευεργέτουλα, έρας) που, συνολικά με το εγκεκριμένο 

ΠΣ της Μυτιλήνης, καλύπτουν 9 από τους 13 Καποδιστριακούς ΟΤΑ της Λέσβου, 

• δύο (2) πρώην Δήμων της Χίου (Αγίου Μηνά και Αμανής) από τους 8 πρώην ΟΤΑ του 

νησιού, 

• ενός (1) πρώην Δήμου της Σάμου (Μαραθοκάμπου σε τελική φάση - αναμένεται η έγκρισή 

του) από το σύνολο 4 πρώην ΟΤΑ του νησιού, και 

• τριών (3) πρώην Δήμων της Ικαρίας που έχει ολοκληρώσει τη Β1 Φάση εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ 

που καλύπτει το σύνολο του νησιού. 

 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιφέρεια υπάρχουν μόνο: 

• στην νήσο Σάμο μέσω των ΖΟΕ, 

• σε τμήμα της Χίου και πάλι μέσω των ΖΟΕ 

• σε ένα από τους 13 καποδιστριακούς Δήμους της Λέσβου ( ΠΣ Μυτιλήνης) 

• σε ένα από τους 4 καποδιστριακούς δήμους της Λήμνου (ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου) 
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Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο Φ.Ε.Κ.310 Α.Α.Π./30-12-2016, έχουν εγκριθει το ΣΧΟΟΑΠ 

Δημοτικής Ενότητας Μήθυνας με αριθμ. 92105 Απ.Έγκρισης (12.05.2017) και το ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής 

Ενότητας Ευεργέτουλα με αριθμ. 92729 Απ. Έγκρισης (11.05.2017). Επίσης έχουν εκπονηθεί τα: 

• ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Καλλονής 

• ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής, Δήμου Λέσβου 

• ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Γέρας, Δήμου Λέσβου 

• ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, Δήμου Λέσβου 

 

2.8.1.III ΖΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Βάσει του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) έχουν θεσμοθετηθεί Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 

(ΖΟΕ) στη Σάμο και στη Χίο, αποσκοπώντας στην άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των 

χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή, προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία 

καταστάσεων που υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό. 

Ειδικότερα, πρόκειται για τη ΖΟΕ περιοχής της Κοινότητας Πυθαγορείου Σάμου (ΦΕΚ 798 

Δ/11.11.1991), τη ΖΟΕ Σάμου που καλύπτει όλο το νησί (ΦΕΚ 100 Δ/27.02.1995), τη ΖΟΕ Βόρειας 

Χίου και ειδικότερα των Καποδιστριακών Δήμων Αμανής και Ομηρούπολης (ΦΕΚ 52 '/04.02.2003) 

και τη ΖΟΕ νότιας Χίου και ειδικότερα των Καποδιστριακών Δήμων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας (ΦΕΚ 

130 Δ/20.02.2003). 

Κατά το παρελθόν προτάθηκε η θεσμοθέτηση της ΖΟΕ Μυτιλήνης, που προέβλεπε ρυθμίσεις όπως 

απαγόρευση της κατάτμησης της γεωργικής γης και περιορισμός της ανεξέλεγκτης οικιστικής 

εξάπλωσης, ωστόσο η πρόταση δεν εγκρίθηκε. Αντίστοιχη πρόταση για τη θεσμοθέτηση της ΖΟΕ 

Λήμνου επίσης δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα. 

 

2.8.1.IV ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Στην περιφέρεια δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ισχυρών πόλων βιομηχανίας. Κλαδικά, οι κύριες 

προοπτικές στην περιφέρεια αφορούν τη μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και 

ορισμένα προϊόντα εξυπηρέτησης της τοπικής αγοράς (π.χ. ορισμένα οικοδομικά υλικά). 

Δεν αναπτύσσονται λοιπόν θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ. 

Αντιθέτως παρατηρούνται διάσπαρτα περιοχές ανάπτυξης μονάδων βιομηχανικής / βιοτεχνικής 

δραστηριότητας. Παρατηρείται δε ότι συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων -β 

συγκεντρώνονται άτυπα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στα όρια των μεγάλων 

πόλεων της περιφέρειας (π.χ. παρυφές ορίων πόλης της Μυτιλήνης στις περιοχές του Καρά Τεπέ 

και της Λάρσου, είσοδο της Καλλονής, όρια του οικισμού του Μούδρου, πλησίον οικισμού Βαθέως, 

κλπ). 

http://www.mytilene.gr/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bf%ce%b1%cf%80%cf%80_%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%82/
http://www.mytilene.gr/%CF%83-%CF%87-%CE%BF-%CE%BF-%CE%B1-%CF%80-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/
http://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2018/02/%CE%A6%CE%95%CE%9A-312%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9F%CE%91%CE%A0%20%CE%94%CE%95%20%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2018/02/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20309%20%CE%94.%CE%95.%20%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf
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Επίσης, στην περιφέρεια δεν υπάρχει ενεργοποιημένος ο θεσμός της ΠΟΤΑ (Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης). 

Τέλος, στην Περιφέρεια αναπτύσσονται 7 λατομικές περιοχές, καθώς και πεδία βολής σε ορισμένα 

νησιά, όπως στη Σάμο, στη Λέσβο κλπ. 

 

2.8.1.V ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΠΧΣΑΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΕΚ (181/Δ’/2019) 

Στόχοι του ΠΧΠ Βορείου Αιγαίου είναι:  

• Αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως «σταυροδρόμι» θαλάσσιων μεταφορών, ενίσχυση της 

διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής συνοχής.  

• Ισόρροπη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας με έμφαση στην παράλληλη 

ανάπτυξη και την αλληλοϋποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού και της παραγωγής 

«πράσινης» ενέργειας.  

• Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών, 

συμπεριλαμβανομένου του Τοπίου, που αποτελούν τον πλέον πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο της 

Περιφέρειας, τον πυρήνα της κοινωνικής και πολιτιστικής της ταυτότητας και το συνδετικό ιστό για 

τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.  

• Διάρθρωση και οργάνωση του οικιστικού δικτύου ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να 

διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αξιοποίηση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας ως 

αναπτυξιακών πόλων και δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος, σε κρίσιμους 

αναπτυξιακά τομείς (έρευνα, τεχνολογία) αναμένεται να βελτιώσει την συνολική αναπτυξιακή 

προοπτική της Περιφέρειας.  

• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, ενίσχυση των κοινωνικών, διοικητικών και τεχνικών 

υποδομών και καταπολέμηση της φτώχειας. Στόχος είναι η καταπολέμηση και η πρόληψη των 

φαινομένων της φτώχειας, καθώς και της απομόνωσης των μικρών νησιών και των εσωτερικών 

ζωνών στα μεγαλύτερα νησιά.  

• Χωρική ρύθμιση του θαλάσσιου χώρου, που περιβάλλει τα νησιά της Περιφέρειας, με σκοπό την 

αξιοποίηση και ανάδειξή σε παραγωγικό πόρο, μεταφορικό δίαυλο και πολιτιστικό πόρο.  

 

Οι κατευθύνσεις που δίνονται από το ΠΠΧΣΑΑ αφορούν τα εξής: 

Χωρική οργάνωση: 

1.Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου 

2.Χωρική οργάνωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής (Οδικές μεταφορές, 

Θαλάσσιες μεταφορές, Αεροπορικές μεταφορές) 
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3.Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής (Ενέργεια, Υδατικοί πόροι, Στερεά 

απόβλητα, ζώνες και σημεία με έντονο πρόβλημα ρύπανσης) 

 

Όσον αφορά τις κατευθύνσεις για τους υδατικούς πόρους και τα σημεία με έντονο πρόβλημα 

ρύπανσης υπάρχουν κοινές κατευθύνσεις με το ΠεΣΠΚΑ. 

 

✓ Υδατικοί πόροι 

Συγκεκριμένα, προωθείται μια πολιτική αειφορίας του υδάτινου δυναμικού των νησιών της 

Περιφέρειας βάσει των κατευθύνσεων που προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου. Κάποιοι από τους βασικούς 

στόχους που παρουσιάζουν συσχέτιση με το ΠεΣΠΚΑ είναι:  

⎯ Η αναβάθμιση των παλαιών δικτύων ύδρευσης και άρδευσης και των δεξαμενών τους και η 

αποκατάσταση βλαβών των δικτύων 

⎯ Η επέκταση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης όπου κρίνεται αναγκαίο.  

 

✓ Ζώνες και σημεία με έντονο πρόβλημα ρύπανσης 

Για τις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα (στην παράκτια ζώνη του Κάμπου της Χίου, του κόλπου Καλλονής στη Λέσβο και στις 

περιοχές Μεσόκαμπου και Ηραίου στη Σάμο) προωθούνται προσπάθειες περιορισμού τους με 

τη δημιουργία φραγμάτων (Ερεσού, Κατράρη, Κόρης Γεφύρι, Σαραπιού, κ.λπ.) και 

λιμνοδεξαμενών που θα καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης. 

 

4.Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

Περιοχές ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα (Χωρικές ενότητες γεωργίας, κτηνοτροφία, αλιεία, 

υδατοκαλλιέργειες) 

Για τις περιοχές ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα και κυρίως για τις κατευθύνσεις που 

προωθούνται στον τομέα τις γεωργίας και του τουρισμού δίνονται στη συνέχεια αυτές οι οποίες 

παρουσιάζουν συσχέτιση με το ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου: 

✓ Γεωργία 

Η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναμικού μέσω της ανάπτυξης των 

«πράσινων» πρακτικών, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία των υδατικών πόρων και να 

αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, μέσω της εφαρμογής 

προγραμμάτων μείωσης απωλειών της χρήσης νερού, της κατασκευής εγγειοβελτιωτικών 

έργων μικρής κλίμακας, συλλογικών αρδευτικών δικτύων, εξωποτάμιων λιμνοδεξαμενών, 

μικρών φραγμάτων και ομβροδεξαμενών σε κατάλληλα σημεία σε όλες τις τοπικές κοινότητες 

για την άρδευση της γεωργικών καλλιεργειών και την εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών 

αναγκών, για την εξοικονόμηση νερού.  

✓ Τουρισμός  



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  145 
 

Επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών κατά τη διάρκεια 

του έτους 

 

5.Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων 

6.Βασικές προτεραιότητες για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

✓ Κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

✓ Κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

✓ Κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών 

✓ Κατευθύνσεις στρατηγικής για το τοπίο 

 

7.Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ και ΣΟΑΠ 

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων και δράσεων του Σχεδίου να ενσωματώνονται 

κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

να τηρούνται οι αναφερόμενες στο ΠΠΧΣΑΑ κατευθύνσεις. 

 

II.ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΕΚ (1138/Β’/2009) 

Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και 

ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των κατάλληλων υποδομών όπως και η 

διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την δεκαπενταετία (2009 – 2024). Βασικός 

άξονας που διατρέχει το περιεχόμενό του Ειδικού Πλαισίου είναι η προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. 

Παρατίθενται στην συνέχεια οι κατευθύνσεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου τουρισμού 

επιγραμματικά ενώ αναλύονται όσες έχουν συνέργεια με το ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου: 

1.Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης 

Για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά ορίζεται, για τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών περιοχές, ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν 

υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, από τη γραμμή αιγιαλού πενήντα (50,00μ.) μέτρα. 

Σε περίπτωση που η υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους (Υ) στο πλησιέστερο στην 

ακτογραμμή σημείο τοποθέτησης του κτιρίου είναι μικρότερη των δέκα (10,00) μέτρων από την 

στάθμη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων (Ε1) από την ακτογραμμή 

δίδεται από τη σχέση Ε1=50+(10−Υ)Χ5. Σε τμήματα με υψομετρική στάθμη εδάφους μικρότερη των 

δύο μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κτισμάτων. Οι 

περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων στα 

γήπεδα που κατείχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καθώς και για 

εγκεκριμένους, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, οργανωμένους υποδοχείς 
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τουρισμού που μπορούν να τροποποιούνται χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων, από την 

εγκριτική τους πράξη, όρων που αφορούν στην απόσταση των κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού. 

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη απόσταση (Ε) ’Νησιά και παράκτιες περιοχές’  τοποθέτησης των 

κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50,00μ.) μέτρων. 

Ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου που σήμερα προβλέπουν μεγαλύτερες αποστάσεις στην 

τοποθέτηση των κτισμάτων από την ακτογραμμή κατισχύουν της ανωτέρω διάταξης 

 

2. Κατευθύνσεις για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού 

 

3. Κατευθύνσεις για ειδικές και τεχνικές υποδομές (Μεταφορικές υποδομές, Σταθμοί εισόδου, 

Ύδρευση, Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Υγεία) 

Πιο συγκεκριμένα αμέσως παρακάτω δίνονται λεπτομερέστερα κατευθύνσεις που έχουν συσχέτιση 

με το ΠεΣΠΚΑ : 

✓ Ύδρευση 

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων που 

προορίζονται για την ύδρευση των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, απαιτείται, κατά προτεραιότητα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

υδατικών πόρων (ολοκληρωμένη), η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, η προστασία της 

φυτοκάλυψης και η εκτέλεση έργων υδρονομίας για τον εμπλουτισμό των υδροφοριών, η 

αξιοποίηση πηγών, η δημιουργία ταμιευτήρων νερού, ο έλεγχος της ρύπανσης, η βελτίωση των 

δικτύων διανομής και η περιστολή της σπατάλης. Ειδικότερα για τις περιοχές που είναι από τη 

φύση τους ελλειμματικές σε υδατικούς πόρους προωθούνται δράσεις εξασφάλισης κατάλληλης 

ποιότητας νερού μέσω ανακύκλωσης ή αφαλάτωσης.  

✓ Ενέργεια 

Να θεσπισθούν κανονισμοί και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας υφιστάμενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. 

 

4. Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς και επίλυση συγκρούσεων με άλλες 

χρήσεις 

✓ Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς  

 

5. Κατευθύνσεις για συνθέτες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές μικτής χρήσης 

 

6. Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού και προτάσεις τροποποίησης της Νομοθεσίας 

Σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων η τουριστική ανάπτυξη ή η χωροθέτηση 

απαιτητικών σε νερό υποδομών, χρήσεων και λειτουργιών είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση 

κάλυψης των αναγκών σε νερό με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο (όπως δημιουργία 

ταμιευτήρων, χρήση ανακυκλωμένου νερού, αφαλάτωση).  
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III.ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΕΚ(128/Α/2008) 

Ειδικότερα επιδιώκεται:  

α. Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο 

β. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. 

γ. Η διαφύλαξη − προστασία του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, η αποκατάσταση και / ή 

ανάδειξη των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. 

Εν όψει των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος με ταχύτατους ρυθμούς, 

τίθενται οι εξής στόχοι:  

− συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας,  

− προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  

− ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών μηχανισμών (δάση, υγρότοποι, κ.λπ.), 

− προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται (πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση, 

ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων 

προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και σχεδίων δράσης.  

 

Παρακάτω δίνονται οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις για την 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του Εθνικού χώρου με έμφαση σε 

θέματα που υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το ΠεΣΠΚΑ: 

 

1.Χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των διεθνών 

και διαπεριφερειακών εισόδων−πυλών και συνδέσεων της χώρας 

 

2.Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, 

ενέργειας και επικοινωνιών (Μεταφορές, Ενέργεια) 

Για τον τομέα της Ενέργειας:  

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται η προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής 

εξοικονόμησης (ενεργειακή διαχείριση, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, ανακύκλωση). Στο 

πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται κατά περίπτωση η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

3.Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων 

(Αγροτικός τομέας, Βιομηχανία, Τουρισμός) 

− Για τον αγροτικός τομέας  κει ειδικότερα για την γεωργία (Βασικοί στόχοι – επιδιώξεις που 

σχετίζονται με το ΠεΣΠΚΑ): 
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Προστασία του αγροτικού χώρου από τις πιέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητάς του (αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εγγειοβελτιωτικά έργα, κ.ά.) και λήψη 

μέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των βιοτόπων, 

καθώς και για την προστασία των υδάτων και του εδάφους. 

− Για τον τουρισμός (Βασικοί στόχοι – επιδιώξεις που σχετίζονται με το ΠεΣΠΚΑ): 

Βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα με την προσαρμογή και τον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και του σχεδιασμού στα νέα δεδομένα και τάσεις της 

τουριστικής αγοράς. Προώθηση νέων μορφών τουρισμού που αναμένεται να συμβάλουν και στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 

4. Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου  

 

5. Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου, νησιωτικού και αγροτικού χώρου, 

καθώς και των παραμεθόριων περιοχών: 

− Αποφυγή χωροθέτησης, κοντά στην παραλία, εγκαταστάσεων που δεν απαιτούν γειτνίαση με τη 

θάλασσα, καθώς και αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης κλίμακας 

− Κατά το σχεδιασμό μέτρων που αφορούν την παράκτια ζώνη, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών ώστε να 

εξασφαλίζουν την καλή διαχείριση των οικείων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές. 

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόβλεψη μέτρων προστασίας των παράκτιων περιοχών από 

ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες λόγω κλιματικής αλλαγής, όπως π.χ. η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας 

 

6.Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, 

διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων 

Για τη διατήρηση, την προστασία και ανάδειξη των περιοχών της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και τη βιώσιμη 

διαχείριση των φυσικών πόρων, προβλέπονται κατάλληλες πολιτικές και μέτρα για τις παρακάτω 

κατηγορίες:. 

6.1 Περιοχές προτεραιότητας φυσικού πλούτου 

6.2 Διαχείριση φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

- Ενσωμάτωση σε όλα τα διαχειριστικά σχέδια των προστατευόμενων περιοχών ειδικών μέτρων για 

την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και τα είδη της αντίστοιχης περιοχής από 

τις κλιματικές αλλαγές, με ιδιαίτερη αναφορά κατά περίπτωση στις θερμοκρασιακές αλλαγές, στη 

μείωση των υδάτινων πόρων και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

6.3 Χωρικές κατευθύνσεις για την προστασία του τοπίου και της υπαίθρου από την άναρχη 

οικιστική ανάπτυξη 
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6.4 Κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατά το σχεδιασμό σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (εδάφους, υδάτων, ατμόσφαιράς-κλιματική αλλαγή, φυσικές 

καταστροφές κλπ): 

Πιο συγκεκριμένα για το Υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον προωθείται: 

- Κατάρτιση εθνικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας υδατικών 

πόρων λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών 

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων (σχεδιασμός και εκτέλεση έργων) για τη διασφάλιση των 

αναγκαίων αποθεμάτων νερού για οικιακή, αγροτική και βιομηχανική χρήση, ιδιαίτερα στις 

άνυδρες περιοχές, όπως στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. 

  -  Οριοθέτηση των υδατορεμάτων και όλων των υδατικών συστημάτων που χρήζουν 

προστασίας. 

Για το έδαφος προωθούνται: 

-  Η αποφυγή της διάβρωσης και απερήμωσης των εδαφών μέσω προγραμμάτων φυσικής 

αναγέννησης και αναδασώσεων.  

-  Ο περιορισμός της υφαλμύρινσης των εδαφών με έλεγχο των αντλήσεων από τους 

υπόγειους υδροφορείς. 

 Όσον αφορά τις Κλιματικές αλλαγές προωθούνται: 

Για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, πέραν των μέτρων που αφορούν την προστασία 

των νερών, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, προβλέπονται επιπλέον τα εξής: 

-        Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και αναδασώσεις. 

-        Εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κ.ά..  

-      Ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών μηχανισμών (δάση, υγρότοποι κ.λπ.) αλλά και της 

βιοποικιλότητάς τους. 

Για τις Φυσικές καταστροφές προωθούνται: 

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιών, πλημμυρών, 

σεισμών, κατολισθήσεων κ.ά), καθώς και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, 

δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 −   Εκτίμηση των κινδύνων και λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων (εκπόνηση αναγκαίων 

μελετών, όπως γεωλογικών μελετών, σύνταξη δασολογίου και χαρτών περιοχών που 

κινδυνεύουν από πλημμύρες κ.ά., ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας, εφαρμογή 

διαχειριστικών προγραμμάτων, εκτέλεση τεχνικών έργων κ.ά.).  

−     Ενίσχυση τόσο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των αρμόδιων 

φορέων κατά την αντιμετώπιση των καταστροφών, όσο και της οργανωμένης 

παρέμβασης για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. 
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Ειδικότερα όσον αφορά τις καταστροφές λόγω δασικών πυρκαγιών, επιδιώκεται: 

 −  Λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους με εφαρμογή, μεταξύ άλλων, κατάλληλων αντιπυρικών ζωνών, 

διαχειριστικών προγραμμάτων, συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης και πυροσβεστικών 

μέσων, καθώς και με την κατάρτιση του δασολογίου για το σύνολο του εθνικού χώρου. 

−  Λήψη όλων των αναγκαίων, άμεσων, μέτρων με συντονισμένο τρόπο για την 

αποκατάσταση των περιοχών, προκειμένου αφ’ ενός να αποφευχθεί η απώλεια φυσικού 

πλούτου και η διάβρωση του εδάφους, και αφ’ ετέρου να συγκρατηθεί ο πληθυσμός 

μέχρι την αποκατάσταση  

−     ενίσχυση της παραγωγικής δομής. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται −μεταξύ άλλων και 

ανάλογα πάντοτε με τις τοπικές συνθήκες− η απαγόρευση αλλαγής χρήσης, ο έλεγχος 

της βόσκησης και του κυνηγίου, η υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης 

και η αποφυγή αναδασώσεων με ξενικά είδη, καθώς και η δημιουργία ήπιων 

κατασκευών (π.χ. βαθμίδων με κορμούς δέντρων και φραγμάτων) για την ανάσχεση των 

πλημμυρών 

 

7. Διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων διοικητικών και 

αναπτυξιακών ενοτήτων. 

 

2.8.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Η ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου των νησιών σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη γεωφορφολογία, 

με τον πληθυσμό της Περιφέρειας να συγκεντρώνεται επί το πλείστον στους παράκτιους και 

παραθαλάσσιους οικισμούς, δευτερευόντως στους ημιορεινούς και σε μικρό ποσοστό στους 

ορεινούς οικισμούς. 

Η ΠΒΑ χαρακτηρίζεται από σημαντικό ποσοστό ορεινών και ημιορεινών εκτάσεων. Παράλληλα 

παρατηρούνται έντονες ανισότητες στις εσωτερικές ζώνες των νησιών, ιδιαίτερα των πέντε 

μεγάλων της Περιφέρειας, οι οποίες προσδιορίζονται από ρο ανάγλυφο του εδάφους (ορεινό, 

ημιορεινό και κλίσεις), σε σχέση και με την έλλειψη των αναγκαίων συνδέσεων των ζωνών αυτών 

με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα και λιμάνια των νησιών. 

Οι ορεινές περιοχές μειονεκτούν σε σχέση με τις πεδινές εκτάσεις κυρίως λόγω κλίματος, 

γεωμορφολογίας και θέσης. Λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της έλλειψης 

κοινωνικοπολιτιστικής υποδομής, παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές μετακινήσεις 

πληθυσμού στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και της Ηπειρωτικής χώρας. Οι Δ.Ε. ή και Τ.Κ. των 

ημιορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων εμφανίζουν παρόμοια 

δημογραφικά, παραγωγικά και αναπτυξιακά προβλήματα με εκείνα των ορεινών περιοχών. Με 

κάποιες περιπτώσεις αξιοποιείται ο εναλλακτικός τουρισμός.  

Οι πεδινοί οικισμοί συγκεντρώνουν το 58% του πληθυσμού της Περιφέρειας και είναι Κατά βάση 

αγροτικά ή εξαρτώνται από την αλιεία, με συμπληρωματική δραστηριότητα των τουρισμό, μικρής 

διάρκειας. Σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα των ορεινών και 
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ημιορεινών αγροτικών Δημοτικών Διαμερισμάτων, που παρουσιάζουν πιο δυσμενή δημογραφική 

σύνθεση με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερο επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

και έλλειψη κοινωνικών υποδομών, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και έλλειψη σε βασικές 

υποδομές ιδιαίτερα περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές. 

Τα κυρίαρχο γνώρισμα της Περιφέρειας, ο νησιωτικός της χαρακτήρας, επιφέρει μια ιδιαίτερη 

διάρθρωση του οικιστικού δικτύου σε σχέση με περιοχές της ενδοχώρας όπου υπάρχει γεωγραφική 

συνέχεια. Στη νησιωτική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου ο χώρος είναι πεπερασμένος, αυστηρά 

οριοθετημένος από τη θάλασσα που δημιουργεί χωροταξικά ΄κενά΄. Οι οικισμοί που αποτελούν το 

οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας δεσμεύονται απόλυτα από τους περιορισμούς που επιβάλλει η 

νησιωτικότητα και αναπτύσσονται στα χωρικά πλαίσια του νησιού με συχνά δύσκολες ή και 

ανύπαρκτες διασυνδέσεις με οικισμούς άλλων νησιών. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι οικισμοί των μικρότερων νησιών της Περιφέρειας που 

εξαρτώνται απόλυτα διοικητικά αλλά και σε άλλους τομείς από τα οικιστικά κέντρα-λιμάνια των 

μεγαλύτερων νησιών, ιδιαίτερα της Ικαρίας και της Λέσβου: Αγ. Κήρυκος- Φούρνοι, Μυρίνα- Αγ. 

Ευστράτιος. Όσο αφορά το σύμπλεγμα Χίου, τόσο τα Ψαρά όσο και οι Οινούσες μεσοπρόθεσμα θα 

είναι εξαρτημένα από την πόλη της Χίου έως ότου αναπτυχθούν λειτουργικά οι οικισμοί της 

βόρειας Χίου ώστε ο Βολισσός να είναι το σημείο αναφοράς για τα Ψαρά και τα Καρδάμυλα για τις 

Οινούσσες. 

Η γεωγραφική διάταξη και διασπορά των νησιών της Περιφέρειας και οι σημαντικότερες διαφορές 

μεταξύ των μεγάλων και μικρών νησιών επηρεάζει και την οικιστική διάρθρωση και τις εξαρτήσεις 

των οικισμών που συγκροτούν το οικιστικό δίκτυο. Στα περισσότερα μεγάλα νησιά το οικιστικό 

δίκτυο ιεραρχείται με βάση ένα δίπολο οικιστικών κέντρων σε σχετικά μακρινή απόσταση 

δημιουργώντας ξεχωριστές ενότητας ενδοχώρας όπως π.χ. Μυτιλήνη- Μήθυμνα, Αγ. Κήρυκος- 

Εύδηλος, Μύρινα- Μούδρος κλπ. Στη Χίο το πρότυπο αυτής της διπλής κεντρικότητας δεν 

ακολουθείται, μια και το εγκατεστημένο δίπολο Χίος- Βροντάδος ουσιαστικά συμπυκνώνεται σε μια 

ενιαία αστικοποιημένη περιοχή στο ανατολικό κέντρο βάρους του νησιού, όπως άλλωστε και 

ιστορικά χωροθετούνται τα κέντρα της περιφέρειας σε σχέση με την άμεση μικρασιατική ακτή. 

 

Ακριβώς, δε λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας σαν καταλληλότερο κριτήριο για την 

κεντρικότητα των οικισμών αυτής και τον εντοπισμό του ρόλου τους, θεωρείται η συγκέντρωση 

διοικητικών λειτουργιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων.  

Η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας ιεραρχείται ως εξής: 

Οικιστικό κέντρου 1ου  επιπέδου: Μυτιλήνη 

Οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου: Χίος και Σάμος 

Οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου: Ερεσός, Καλλονή, Πλωμάρι, Πολίχντιτος, Μυρίνα, Καρδάμυλα, 

Βροντάδος, Καρλόβασι, Μαραθόκαμπος, Πυθαγόρειο, Μυτιληνιοί, Αγ. Κήρυκος 

Οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου: Αγ. Παρασκευή, Αντίσα (ενισχυμένου), Αγιάσος, Παππάδος, 

Λουτρόπολη, Θέρμης, Μανταμάδος, Μήθυμνα, Ατσική, Μούδρος, Κοντιάς, Θυμιανά, Βολισσός, 
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Ανεμώνα, Χαλκειό, Πυργί, Οινούσες, Ψαρά, Χώρα, Παγώνδας, Κοκκάρι, Πύργος, Εύδηλος, Χριστός, 

Φούρνοι, Συκούντα , Πέτρα, Μάρμαρο, Αγ. Κων/νου (μειωμένης εμβέλειας) 

Οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου ενισχυμένου: Αγ. Ευστράτιος, Παράκοιλα και Φίλια Δ. Καλλονής, Νέα 

Κούταλη Δ.Ν. Κούταλης, Καλαμωτή Δ. Μαστιχοχώριων. 

Οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου: Λοιπές έδρες. 

Ειδικότερα: 

Λέσβος: Αναμφισβήτητο οικιστικό κέντρο του νησιού και η έδρα της Περιφέρειας η Μυτιλήνη 

συγκεντρώνει τις περισσότερες αστικές λειτουργίες του νησιού. Ωστόσο η θέση της πόλης στο 

ανατολικό άκρο του νησιού σε συνδυασμό με το μέγεθός του αναβαθμίζουν το ρόλο των 

μικρότερων κέντρων που συγκεντρώνουν μικρό αριθμό λειτουργιών. Σημαντική είναι η σημασία 

διπόλων όπως για παράδειγμα η ενότητα Ερεσός- Άντίσα, καθώς και των συστάδων οικισμών που 

λειτουργούν τοπικοί πόλοι και εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική αστικοποίησης. Σημειώνεται ότι οι 

υπόλοιποι οικισμοί δεν παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό αστικών λειτουργιών. 

Λήμνος: Στο νησί ξεχωρίζουν δύο οικισμοί, αυτός της Μύρινας και ο Μούδρος. Η έδρα είναι η 

Μύρινα όπου συγκεντρώνει τις περισσότερες διοικητικές και αστικές λειτουργίες. Π Μούδρος 

λειτουργεί σαν δευτερεύων τοπικός πόλος. Σημειώνεται επίσης η ύπαρξη συστάδας οικισμών πέριξ 

του οικισμού της Νέας Κούταλης που λειτουργικά αναγνωρίζεται σαν οικιστική ενότητα και 

λειτουργεί σαν τοπικός πόλος.  

Χίος: Το δίπολο Χίος- Βροντάδος λειτουργεί πρακτικά σαν ενιαία ενότητα και αποτελεί το 

αδιαμφισβήτητο οικιστικό κέντρο του νησιού, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες διοικητικές και 

αστικές λειτουργίες του νησιού. Δευτερεύων πόλος, αναγνωρίζονται τα Καρδάμυλα που λόγω της 

τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζουν την τελευταία δεκαετία και του πρώην διοικητικού τους 

ρόλου σαν έδρα του αντίστοιχου Καποδιστριακού Δήμου, έχουν αναβαθμιστεί λειτουργιά. 

Σάμος: Οι δύο σημαντικότεροι οικιστικοί πόλοι του νησιού, η Σάμος (Βαθύ) και το Καρλόβασι 

συγκεντρώνουν τις περισσότερες διοικητικές και εν γένει αστικές λειτουργίες. Υπάρχει συνεχώς 

αναδυόμενος ρόλος του οικισμού του Πυθαγορείου που λόγω της τουριστικής ανάπτυξης 

σημειώνει μεγάλο αριθμό αστικών λειτουργιών. Επίσης, οι Μυτιληνιοί είναι σημαντικός οικισμός 

που εξαρτάται λειτουργικά από την Σάμο. Σαν τοπικά κέντρα ευρύτερων περιοχών παρουσιάζονται 

ο Μαραθόκαμπος και ο Πύργος. 

Ικαρία: Παραδοσιακά οι οικισμοί σε ρόλο κεντρικού πόλου είναι ο Αγ. Κήρυκος και ο Εύδηλος που 

συγκεντρώνουν διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες του νησιού σχεδόν αποκλειστικά. Επίσης, 

τυπικό ρόλο παρουσιάζει ο οικισμός Χρίστος. 

Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά και Φούρνοι: Οι ομώνυμοι οικισμοί σε καθένα από τα 

αναφερθέντα νησιά αποτελούν το οικιστικό τους κέντρο. Συγκεντρώνουν ελάχιστες διοικητικές ή 

αστικές λειτουργίες ωστόσο έχει μεγάλη σημασία η λειτουργική τους αυτονομία. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη Παράγραφο, η Περιφέρεια δεν εμφανίζει προϋποθέσεις 

ισχυρών πόλων βιομηχανίας. Κλαδικά, οι κύριες προοπτικές στην περιφέρεια αφορούν τη 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  153 
 

μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ορισμένα προϊόντα εξυπηρέτησης της 

τοπικής αγοράς (π.χ. ορισμένα οικοδομικά υλικά). 

Δεν αναπτύσσονται λοιπόν θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ. 

Αντιθέτως παρατηρούνται διάσπαρτα περιοχές ανάπτυξης μονάδων βιομηχανικής / βιοτεχνικής 

δραστηριότητας. Παρατηρείται δε ότι συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων 

συγκεντρώνονται άτυπα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στα όρια των μεγάλων 

πόλεων της περιφέρειας (π.χ. παρυφές ορίων πόλης της Μυτιλήνης στις περιοχές του Καρά Τεπέ 

και της Λάρσου, είσοδο της Καλλονής, όρια του οικισμού του Μούδρου, πλησίον οικισμού Βαθέως, 

κλπ). 

Επίσης, στην περιφέρεια δεν υπάρχει ενεργοποιημένος ο θεσμός της ΠΟΤΑ (Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης). 

Τέλος, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός παραδοσιακών 

οικισμών και πολεοδομικών ιστών. 

Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το 

υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Στον Πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας σύμφωνα με το Corine Land Cover 2000 για την 

εδαφική οργάνωση, τις χρήσεις γης και την κάλυψη του εδάφους. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ CORINE LAND COVER 2000 ( Πηγή: Corine Land Cover 2000) 

Τύπος Κάλυψης Γης Έκταση (ha) Ποσοστό (%) 

Αεροδρόμια 434,2 0,11 

Αλυκές 393,5 0,10 

Αμπελώνες 2.589,5 0,68 

Απογυμνωμένοι βράχοι 375,4 0,10 

Αποτεφρωμένες εκτάσεις 723,3 0,19 

Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 659,6 0,17 

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές 

εκτάσεις φυσικής βλάστησης 

73.630,0 19,22 

Δάσος κωνοφόρων 34.430,2 8,99 

Δάσος πλατυφύλλων 5.702,5 1,49 
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Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 2.470,1 0,64 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 53,9 0,01 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 5.069,6 1,32 

Ελαιώνες 42.583,2 11,11 

Ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται με μόνιμες καλλιέργειες 459,2 0,12 

Λιβάδια 467,4 0,12 

Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 24.452,3 6,38 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 17.258,2 4,50 

Μικτό δάσος 6.109,7 1,59 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς 1.163,8 0,30 

Παραθαλάσσιοι βάλτοι 1.360,9 0,36 

Παράκτιες λιμνοθάλασσες 434,1 0,11 

Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές 190,0 0,05 

Σκληροφυλλική βλάστηση 37.161,5 9,70 

Συνεχής αστική οικοδόμηση 213,4 0,06 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 18.059,9 4,71 

Φυσικοί βοσκότοποι 106.434,4 27,78 

Χώροι εξορύξεως ορυκτών 243,9 0,06 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από σημαντικό ποσοστό ορεινών και ημιορεινών 

εκτάσεων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ορεινών εκτάσεων καλύπτει το 33,2% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας και των ημιορεινών το 35,3%. Από το σύνολο των δημοτικών 

διαμερισμάτων (214) που υπάρχουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 33 % ανήκει σε ορεινές 

περιοχές, ενώ το 19 % του πληθυσμού κατοικεί στον ορεινό χώρο. 
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Παράλληλα παρατηρούνται έντονες ανισότητες στις εσωτερικές ζώνες των νησιών, ιδιαίτερα των 

πέντε μεγάλων της Περιφέρειας, οι οποίες προσδιορίζονται από το ανάγλυφο του εδάφους (ορεινό, 

ημιορεινό και κλίσεις), σε σχέση και με την έλλειψη των αναγκαίων συνδέσεων των ζωνών αυτών 

με τα αστικά / ημιαστικά κέντρα και λιμάνια των νησιών. 

Οι ορεινές περιοχές μειονεκτούν σε σχέση με τις πεδινές εκτάσεις κυρίως λόγω κλίματος, 

γεωμορφολογίας και θέσης. Λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της έλλειψης  

κοινωνικοπολιτιστικής υποδομής, παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές μετακινήσεις 

πληθυσμού στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και της Ηπειρωτικής χώρας. Οι Δ.Ε. ή/και Τ.Κ. των 

ημιορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων εμφανίζουν παρόμοια 

δημογραφικά, παραγωγικά και εν γένει αναπτυξιακά προβλήματα με εκείνα των ορεινών περιοχών, 

ίσως σε ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις μικρότερης έντασης, αξιοποιώντας σε κάποιο μικρό βαθμό 

τον εναλλακτικό τουρισμό, κυρίως τον αγροτουρισμό. 

Οι πεδινές Δ.Ε. ή/και Τ.Κ. συγκεντρώνοντας το 58% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, 

είναι κατά βάση αγροτικά ή εξαρτώνται από την αλιεία, με συμπληρωματικές δραστηριότητες τον 

εποχικό, μικρής διάρκειας τουρισμό. Σε μεγάλο δε βαθμό εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με 

εκείνα των ορεινών και ημιορεινών αγροτικών Δημοτικών Διαμερισμάτων, ήτοι δυσμενέστερη 

δημογραφική σύνθεση, χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερο επίπεδο αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών και έλλειψη κοινωνικών υποδομών, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται και ελλείψεις σε 

βασικές υποδομές, ιδιαίτερα περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές. 

Σχετικά με τα φυσικά οικοσυστήματα  της Περιφέρειας, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό δάση 

αείφυλλων σκληρόφυλλών (μακία βλάστηση) ή φρύγανικά οικοσυστήματα. Σε μικρότερο βαθμό 

συναντάμε πευκοδάση, παραποτάμια συστήματα αλλά και ιδιαίτερους σχηματισμούς όπως το 

δάσος Αρίας στην Ικαρία. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό των χερσαίων οικοσυστημάτων είναι αγροτικά, 

με καλλιέργειες όπως σιτηρά ή ελιές και αμπέλια. Μεγάλες εκτάσεις χρησιμοποιούνται ως 

βοσκότοποι. Κάθε νησί παρουσιάζει διαφορετική ποικιλία οικοσυστημάτων. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Στην Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο οι κύριες καλλιέργειες που αναπτύσσονται είναι τα ελειόδεντρα 

τα εσπεριδοειδή και τα σιτηρά. Ακόμα καλλιεργούνται αχλαδιές μηλιές και αμυγδαλιές. Σημαντικό 

ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των καλλιεργειών έχουν οι καλλιέργειες σταφυλιών και 

γλυκανίσου το οποίο αποτελεί το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Π.Ε.  

Στην Χίο, κυριαρχούν καλλιέργειες μαχτιχόδενρων και εσπεριδοειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

καλλιέργεια μαστίχας καλύπτει σχεδόν το 1/3 των καλλιεργούμενων εκτάσεων του νησιού. Η 

παραγωγή της ετησίως φθάνει και τους 120 τόνους και είναι βασικό προϊόν εξαγωγής. Αξιόλογη 

είναι η παρουσία ελαιοκαλλιέργειας. 

Στην Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, καλλιεργούνται ως επί των πλείστον ελαιόδεντρα και οπορωφόρα, 

πορτοκαλιές κυρίως και αμπέλια από όπου προέρχεται το περίφημο σαμιώτικο κρασί. 



                                                                                                                           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2009 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 4593 150 5651 24 27314 583 27011 549 5194 33 10182 892 4493 863 7459 29 

ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 3013 141 1966 8 15359 417 15237 410 1202 7 6296 740 3857 714 3865 26 

ΝΟΜΟΣ 
ΣΑΜΟΥ 1058 6 3029 14 6768 89 6731 86 966 2 2548 30 534 28 2348 2 

ΝΟΜΟΣ 
ΧΙΟΥ 522 3 656 1 5187 77 5043 53 3026 24 1338 122 102 121 1246 1 

 
 

(1) Δεν περιλαμβάνονται οι αγραναπαύσεις. 

(2) Περιλαμβάνονται οι οικογενειακοί λαχανόκηποι, τα μόνιβα λιβάδια και βοσκότοποι, οι άγονοι βοσκότοποι, τα φυτώρια, οι άλλες πολυετείς φυτείες και οι αγραναπαύσεις. 
 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  157 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΛΕΣΒΟΣ: 

Το κύριο δασικό είδος της Λέσβου με τη μεγαλύτερη εξάπλωση είναι η τραχεία πεύκη (Pinus brutia 

ten.) που επικάθεται κύρια σε σχηματισμούς της οφειολιθικής σειράς, καθώς και πάνω στην 

αρχαιότερη φάση των ηφαιστειακών σχηματισμών, τις ηφαιστειακές λάβες. Ένα δεύτερο είδος 

πεύκης η Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) σχηματίζει δύο περιορισμένης έκτασης δάση, ανάμικτο με το 

pinus brutia. Στην περιοχή της Αγιάσου παρατηρείται το μόνο μεγάλο καστανόδασος (Castanea 

sativa) που εντοπίζεται στη νήσο Λέσβο, το οποίο μάλιστα αποτελεί και καλλιεργούμενη έκταση, με 

πλούσιο υποόροφο και σημαντική αναγέννηση. Οι καστανιές γενικά φυτρώνουν στη μέση ορεινή 

ζώνη ανάμεσα σε άλλα φυλλοβόλα δέντρα. Εκτάσεις Καστανιάς στο Δήμο απαντώνται νότια του 

οικισμού της Αγιάσου, στην περιοχή του Σανατορίου. 

 

ΧΙΟΣ: 

Στην Βόρεια Χίο παρουσιάζονται δάση με Quercus brachyphylla, δάση με Olea και Ceratonia, 

πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται 

για βόσκηση με Querces ilex, παρόχθια δάση-στόες της θέρμης μεσογείου, δάση με Quercesilex και 

μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

 

ΣΑΜΟΣ: 

Στην παραλία Αλυκή εμφανίζονται δάση με Olea και Ceratonia. 

Στο όρος Άμπελος, κυριαρχούν πεύκα, στα χαμηλά η Τραχεία Πεύκη και στα υψηλότερα η Μαύρη 

Πευκή σχηματίζοντας εκτεταμένα μονότονα δάση. 

Στο Όρος Κερκετεύς- Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι – Δάσος Καστανιάς και Λέκκας όπου υπάρχουν 

σπάνια δάση στο Αιγαίο (εύκρατα κωνοφόρα). Επίσης, το δάσος της περιοχής Καστανιάς Λέκκας 

αποτελεί καλά δασωμένη περιοχή στο ανατολικό τμήμα αυτής.  

 

Το νησί διαθέτει πλούσιες δασικές εκτάσεις εξαιρετικής ομορφιάς που υπολογίζονται σε 88.700 

στρέμματα, και καλύπτονται από διάφορα είδη φυτών, των οποίων το ύψος, σε πολλά απ’ αυτά, 

ξεπερνά τα πέντε μέτρα.  

Τα κυριότερα είδη είναι, τα Πουρνάρια (Quercus coccifera), ο Σκίνος (Pistacia lendiskus), οι 

Αγριελιές (Olea oleaster), οι Χαρουπιές (Ceratonia siligua), τα Κέδρα (Juniperus sp.), τα Πεύκα (Pinus 

brutia), τα Σπάρτα (Spartium sp.), τα Σπάλαθρα (Kalycotomus sp.), ο Βάτος (Robus sp.), το Αιγόκλημα 

(Lonicera sp.) και άλλα.  

Σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου τα εδάφη είναι απασβεστωμένα, εκτός από τα προηγούμενα, 

συναντώνται η Κουμαριά (Arbotus sp.), η Μυρτιά (Myrtus), η Κοκκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), τα 

Ρείκια (Erica verticilata και E.arborea) και άλλα. 
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ΛΗΜΝΟΣ: 

Δεν εντοπίζονται δασικές εκτάσεις πέρα από ελάχιστες μικρές εκτάσεις μικρών αλσυλλίων. 

 

ΙΚΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΟΙ- ΘΥΜΑΙΝΑ: 

Υπάρχουν δάση πλατάνου της Ανατολής, παρόχθια δάση –στόες της θερμής Μεσογείου, δάση με 

Querces ilex και Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη Πεύκων της Μεσογείου. 

 

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: 

Στις περιοχές Αλωνίτσι και Λεμονή Ράχη εντοπίζονται μεγάλης έκτασης και πυκνότητας δάση 

βελανιδιάς. Στο Αλωνίτσι, τα δέντρα παρουσιάζουν έντονο ανεμορφισμό. 

 

ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2945/2001 (Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής 

δραστηριότητας) η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αντιμετωπίζεται ως «κοινωνικό αγαθό» 

και σ' αυτήν απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από τη γεωργική 

εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στη γη αυτή, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο που προϋποθέτει άδεια της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα 

της αγροτικής εκμετάλλευσης (εξαιρούνται έργα που αφορούν την εθνική άμυνα ή μεγάλα δημόσια 

αναπτυξιακά έργα). Επίσης απαγορεύεται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων ενώ έχουν τεθεί και 

προϋποθέσεις για την μεταβίβασή τους. 

  

Η γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερο φυσικό πόρο στον οποίο περιλαμβάνονται 

τα πιο παραγωγικά εδάφη (επίπεδα, πεδινά, αρδευόμενα). Τα τελευταία χρόνια όμως, τα εδάφη 

αυτά υφίστανται δραματική μείωση, εξαιτίας της μεγάλης οικιστικής, τουριστικής ανάπτυξης αλλά 

και έργων υποδομής (οδοποϊας, βιομηχανία κ.α). η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει 

εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας την οποία και προστατεύει με περιορισμό διάχυσης 

αστικών χρήσεων. 
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2.9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

2.9.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ο πραγματικός πληθυσμός  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βάσει των στοιχείων της απογραφής 

του 2011, ανέρχεται σε 198.894 άτομα, έχοντας μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, 

κατά 3,5%. Ο δε μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 199.231 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση της 

τάξης του 3% και αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% του πληθυσμού της Χώρας, ο οποίος μειώθηκε 

κατά 1,1%. Οι άνδρες εμφανίζουν μια μικρή αριθμητική υπεροχή στο συνολικό πληθυσμό, 

αντιπροσωπεύοντας το 50,18% του πληθυσμού της Περιφέρειας.  

Με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται στους 198.894 κατοίκους και αποτελεί το 1,8% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Κατά τη δεκαετία 2001-2011 ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

μειώθηκε κατά 3,5%. Τη δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 3,5% 

(αν και το μερίδιο του στον συνολικό πληθυσμό της χώρας μειώθηκε από 2,0% το 1991 σε 1,9% το 

2001), ενώ μεταξύ 1981-1991 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 2,2%. Είναι χαρακτηριστικό πως την 

τριακονταετία 1951-1981 καταγράφηκε συνολικά μείωση του πληθυσμού κατά 31%. Ο αστικός 

πληθυσμός του Βορείου Αιγαίου καταλαμβάνει περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας, με κυρίαρχα αστικά κέντρα τις Πρωτεύουσες των νομών. Σημειώνεται ότι το Βόρειο 

Αιγαίο συγκαταλέγεται στις 3 Περιφέρειες της χώρας με τον υψηλότερο δείκτη δημογραφικής 

γήρανσης, με 152%, ο οποίος και διαφοροποιείται ανάμεσα στα δυο φύλα με το γυναικείο 

πληθυσμό να παρουσιάζει μεγαλύτερα επίπεδα γήρανσης έναντι του ανδρικού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΒΑ (ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ) 

Πληθυσμιακή 

εξέλιξη 2001 - 2011 

2001 2011 % μεταβολή 

2001-2011 

Περιφέρεια Bορείου 

Αιγαίου 

205.235 199.231 -2,93 

Σύνολο χώρας 10.934.097 10.815.197 -1,09 

 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι πολύ χαμηλή και υπογραμμίζει 

τη μειονεκτικότητά της. Βάσει της τελευταίας απογραφής (2011) φθάνει τα 51,93 άτομα ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο και αποκλίνει σημαντικά από εκείνη σε επίπεδο Χώρας (81,96 άτομα ανά 

τετρ. χλμ.). 

 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2012, σε σχέση με την ηλικιακή 

διάρθρωση του πληθυσμού, το 47,91% είναι ηλικίας 20–54 ετών, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού 

τρίτης ηλικίας (65+) υπερβαίνει το 23% και είναι αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο 

Χώρας (19,69%).  
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Όσον αφορά στους δημογραφικούς δείκτες, ο δείκτης γήρανσης που αντικατοπτρίζει την αναλογία 

των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) προς τα άτομα ηλικίας έως 14 ετών, για την Περιφέρεια αγγίζει 

το 1,65 έναντι 1,37 στο σύνολο της Χώρας. Ο δείκτης γήρανσης διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο 

φύλα, με το γυναικείο πληθυσμό να εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα γήρανσης, φθάνοντας το 1,86 

έναντι 1,42 των ανδρών. 

Σε σχέση με τον δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων, ο οποίος προκύπτει από την αναλογία 

ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (15-54 ετών), η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει αρκετά υψηλότερο δείκτη από τον αντίστοιχο σε επίπεδο 

Χώρας, ήτοι 56,2 έναντι 51,6.  

Σε γενικές γραμμές η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από δυσμενή δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για το 2011 και τον ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής του πληθυσμού της Ελλάδας (2,3) υπολογίζεται η εξέλιξη του πληθυσμού της 

Περιφέρειας για τα έτη 2020 και 2030 από τον τύπο Pv= Po(1+α)v, όπου:  

Pv = ο πληθυσμός μετά από v χρόνια  

Po = ο πληθυσμός το χρόνο αναφοράς  

α = ο σταθερός ρυθμός μεταβολής (αύξηση/μείωση) του πληθυσμού μεταξύ των χρονικών 

διαστημάτων 0 και v.  

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα ο πληθυσμός της Περιφέρειας θα συνεχίσει να μειώνεται στο 

μέλλον. Το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 197.070 άτομα και το 2030 σε 194.698 άτομα. 

Πίνακας 47: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΒΑ (ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος  Πληθυσμός  

2011  199.231  

2012  198.989,83  

2013  198.748,94  

2014  198.508,35  

2015  198.268,05  

2016  198.028,04  
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2017  197.788,33  

2018  197.548,90  

 

2.9.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην 

οικονομία της Περιφέρειας, από εκείνο που διαδραματίζει στο σύνολο της Χώρας και πολύ 

σημαντικότερο από το ρόλο του τομέα στην οικονομία της Ε.Ε., ενώ δεν επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τον πρωτογενή τομέα της Χώρας, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του πρωτογενούς 

Τομέα της Περιφέρειας. Από τη διάρθρωση του πρωτογενή τομέα ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι 

διατηρούν την κυριαρχία τους οι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής, κυρίως η φυτική, ενώ η 

αλιεία αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία διαχρονικά, οφειλόμενη κυρίως στην ανάπτυξη των 

ιχθυοκαλλιεργειών ιδιαίτερα στο νομό Χίου, δευτερευόντως στο νομό Σάμου και λιγότερο στο νομό 

Λέσβου. Ειδικότερα, ο αγροτικός τομέας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυναμικών κλάδων 

(ελαιοκαλλιέργεια, αμπελοκαλλιέργεια, μαστιχοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια, αλιεία, 

κτηνοτροφία). Σ' αυτούς τους κλάδους απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού 

του πρωτογενούς τομέα και χρησιμοποιούνται παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Σε ότι 

αφορά την απασχόληση στο Πρωτογενή Τομέα, στην Περιφέρεια απορροφάται  το 12,4% του 

απασχολούμενου πληθυσμού παρουσιάζοντας μια αυξητική τάση, βρίσκεται αρκετά κοντά στον 

Μ.Ο. της χώρας που ανέρχεται επίσης περίπου στο 12,4%. 

Ο δευτερογενής τομέας φαίνεται ότι είναι ένας σημαντικός τομέας για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, σε ονομαστικές τιμές, υπερβαίνοντας η συμμετοχή του στην συνολική ΑΠΑ της 

Περιφέρειας την αντίστοιχη συμμετοχή σε επίπεδο Χώρας, οφειλόμενη όμως αυτή η σημαντική 

διαφοροποίηση του στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος κυριαρχεί στο Δευτερογενή τομέα της 

Περιφέρειας. Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα το 2011, αντιπροσωπεύει το 15% του 

συνολικά απασχολούμενου πληθυσμού, μια επίδοση που κατατάσσει τη Περιφέρεια στην όγδοη 

θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, χαμηλότερα από τον Μ.Ο. της χώρας που ανέρχεται στο 

17,8%. 

Ο τριτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία της Περιφέρειας, πλησιάζοντας 

διαχρονικά το ποσοστό συμμετοχής του, εκείνο της Χώρας, παραμένοντας όμως σε χαμηλότερα 

επίπεδα, με μικρές τάσεις βελτίωσης της θέσης του έναντι των άλλων τομέων. Αποτελεί τον 

δυναμικότερο παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς παρουσιάζει τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης με κυριότερη ενασχόληση τον τουρισμό. Ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει για τη Π.Ε. Σάμου, λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, ενώ οι 

άλλες Π.Ε. ακολουθούν με πιο μικρόυς ρυθμούς εκμετάλλευσης. Κυρίως για τη Π.Ε. Λέσβου, είναι 

λιγότερο σημαντική η συμμετοχή του τομέα στη συνολική ΑΠΑ του νομού. Ο τριτογενής τομέας 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απορροφά το 73% της απασχόλησης στη Περιφέρεια το 2011 

(έναντι 69,8% του τομέα στο σύνολο της χώρας), μια επίδοση που κατατάσσει τη Περιφέρεια στην 

δεύτερη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, μετά την Περιφέρεια Αττικής. Κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο, παρουσιάζονται αυξημένες οι αφίξεις των τουριστών στην ΠΒΑ. Ο μήνας με 

τις περισσότερες αφίξεις είναι ο Αύγουστος κατά τον οποίο η πληθυσμιακή αύξηση της 
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Περιφέρειας φθάνει έως και το 40%. Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία με τις τουριστικές αφίξεις 

για τα έτη 2016-2017.  Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια δεν λειτουργούν οργανωμένα 

campings. 

 

Πίνακας 48: ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017(ΠΗΓΗ: ΕΜΥ) 

    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΛΗΝ CAMPINGS 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

2016 2017 

ΑΦΙΞΕΙΣ 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΑΦΙΞΕΙΣ 

ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.  

ΗΜΕΔΑΠ
ΟΙ 

ΑΛΛΟΔΑΠ
ΟΙ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 98.524 187.936 286.460 21.941 114.122 228.977 343.099 23.256 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΣΒΟΥ 38.525 53.358 91.988 6.922 47.000 65.531 112.531 7.282 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΚΑΡΙΑΣ 6.732 2.050 8.782 1.037 7.670 2.376 10.046 1.037 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΗΜΝΟΥ 11.201 13.185 24.386 1.788 13.146 14.974 28.120 1.797 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΜΟΥ 20.196 89.177 109.373 9.454 22.687 111.122 133.809 10.417 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 21.870 30.166 52.036 2.740 23.619 34.974 58.593 2.723 

 

2.9.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Η αγορά εργασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή ανεργία, 

σε συνδυασμό με την επίσης χαμηλή απασχόληση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη και δείκτες 

της χώρας. Η πλειονότητα των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μισθωτοί 

ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας (52,4% 

έναντι 63,2%). Το 72,2% των εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η 

απορρόφηση των απασχολούμενων από τους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας είναι πολύ 

μικρή. 

 Πιο αναλυτικά, στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 δείχνουν ότι 8545 άτομα (12,5%) εργάζονται 

στον τομέα γεωργίας , δασοκομίας και αλιείας, 3999 (6%) άτομα στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 

ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 

εξυγίανσης. Περίπου 5,6%, δηλαδή 3811 απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών ,ενώ στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, σε επισκευές μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 

μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 

εστίασης εργάζονται 24402 άτομα(35,5%).  990 είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενημέρωσης 

και επικοινωνίας (1,4% περίπου). Επιπροσθέτως 1100 (1,6%) ανήκουν στον κλάδο των 

χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

απασχολούνται 111 άτομα δηλαδή περίπου μόνο το 0,16% του συνολικού αριθμού εργαζομένων . 
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Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες απασχολούν 4266 άτομα(6%). Στην δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 

κοινωνική μέριμνα εργάζονται 18100 άτομα( περίπου 26%). Στον τομέων των Τεχνών, διασκέδασης, 

ψυχαγωγίας, εργάζονται 3319 άτομα (5%). Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι 68643. 

Η απασχόληση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι και το 2010 (59,3%) εξελίσσεται ανοδικά με 

μικρές αυξομειώσεις, με το αντίστοιχο ωστόσο ποσοστό να είναι ελαφρά χαμηλότερο από εκείνο 

της χώρας (59,6%). Από το 2010 και έπειτα οπότε και είναι εντονότερα τα σημάδια της οικονομικής 

κρίσης το ποσοστό απασχόλησης σημειώνει απότομη πτώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των 

συμβοηθούντων μελών, με παράλληλη μείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της μερικής 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα από το 2007 και έπειτα η μερική απασχόληση στο Βόρειο Αιγαίο 

καταγράφει αλματώδη αύξηση η οποία για το διάστημα 2007-2011 φθάνει στο 32%, ενώ η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή παρατηρείται τη διετία 2008-2009 (76,6%) και αυτό ερμηνεύεται 

από το γεγονός ότι κατά το 2009 μεγάλος αριθμός συμβάσεων πλήρους απασχόλησης μετατράπηκε 

σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΒΑ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ 2011 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΤΟ11 

 

Στην τριετία 2010 -2012 η απασχόληση στους άνδρες μειώθηκε κατά 10%, ενώ το ποσοστό της 

γυναικείας απασχόλησης στο Βόρειο Αιγαίο είναι από τα χαμηλότερα στη χώρα και την ΕΕ – 27.  

Η καθαρή ροή μισθωτής απασχόλησης είναι αρνητική σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς οι 

απολύσεις υπερβαίνουν τις προσλήψεις. Σε σχέση όμως με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας, 

εκείνες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι της Δυτικής Ελλάδας και κατόπιν του 

Βορείου Αιγαίου για το οποίο ο δείκτης ροής μισθωτής απασχόλησης ανά κάτοικο είναι -1,84 έναντι 

-1,17 της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 

Περιφέρεια Καθαρή ροή μισθωτής 

απασχόλησης 

Δείκτης ροής 

απασχόλησης / κάτοικο 

Ανατολική Μακεδονία & 

Θράκη 

-10941 -1,8 

Κεντρική Μακεδονία -19154 -1,02 

Δυτική Μακεδονία -2768 -0,98 

Ήπειρος -3517 -1,04 

Θεσσαλία -10413 -1,43 

Ιόνιοι Νήσοι -1653 -0,8 

Δυτική Ελλάδα -19000 -2,79 

Στερεά Ελλάδα -1011 -0,18 

Αττική -58964 -1,55 

Πελοπόννησος -4097 -0,7 

Βόρειο Αιγαίο -3630 -1,84 

Νότιο Αιγαίο -576 -0,19 

Κρήτη -2543 -0,41 

Σύνολο Χώρας -125944 -1,17 

 

Σε ότι αφορά στην ανεργία, μέχρι τα τέλη του 2011 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζεται να 

είναι σε καλύτερη θέση από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Από το σύνολο των ανέργων του 2011 

το 40,6% αφορούσε ανέργους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και κατά 

κύριο λόγο είναι νέοι σε ηλικία. Τα υψηλοτέρα ποσοστά ανεργίας αφορούν άτομα ηλικίας 25 - 29 

ετών (25,8%) και 30 - 44 ετών (35,7%). Ωστόσο την τελευταία διετία η εικόνα αυτή ανατρέπεται και 

το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό από 9% που ήταν το 2010 σε 21,2% το 2012. Η 

ανεργία πλήττει περισσότερο το γυναικείο φύλο. Επίσης το ποσοστό ανεργίας στους ηλικιωμένους 

(60-64 ετών) είναι 14,08% έναντι 8,12% σε επίπεδο χώρας γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη 

εφαρμογής προγραμμάτων ενεργού γήρανσης.  

Ως προς τη μακροχρόνια ανεργία καταγράφει συνεχή ανοδική πορεία από το 2009 μέχρι σήμερα. 

Στο χρονικό αυτό διάστημα αυξήθηκε κατά 18,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου κατατάσσεται στην 8η χειρότερη θέση στην Ευρώπη των 27 με το ποσοστό μακροχρόνιας 

ανεργίας το 2012 να υπερβαίνει το 67% αποκλίνοντας σημαντικά από το αντίστοιχο σε επίπεδο 

Χώρας (59,3%).  
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Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης 

και ύφεσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εμφανιζόμενες έντονα κατά το έτος 2011. Οι 

αρνητικές αυτές επιπτώσεις δημιουργούν στο μέλλον κίνδυνο αποδιάρθρωσης του παραγωγικού 

και κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό της χαρακτήρα και τη 

διπλή περιφερειακότητά της, παράμετροι οι οποίοι εμποδίζουν παραγωγικές και λειτουργικές 

διασυνδέσεις τόσο μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, όσο και της Περιφέρειας με την ηπειρωτική 

Χώρα. 

 

2.9.4 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) – ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Σημαντική ένδειξη των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου είναι η μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.  Σε σχέση με το ΑΕΠ της 

χώρας, το ΑΕΠ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι εμφανώς μικρότερο, όπως φαίνεται και από 

τον παρακάτω πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ , στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ, μέχρι και 

το 2008 αυξανόταν, το 2009 μειώνεται κατά 4,7% και το 2010 κατά 6%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 3,2%.  

Κυρίαρχος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο 

τριτογενής, ο οποίος συμμετέχει στη συνολική ΑΠΑ κατά 85% περίπου το 2009 και το 2010 και έτσι 

καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής διαχρονικά από το 2005, με μικρές διακυμάνσεις (πτώση) το 

2006 και στη συνέχεια συνεχή αύξηση. Η πτώση της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2010 κατά 8% 

έναντι του 2009, μαζί με την πτώση της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα την ίδια χρονιά κατά 14,8%, 

παρά τη μικρή αύξηση της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα κατά 4,1% δημιουργεί πτώση της συνολικής 

ΑΠΑ της Περιφέρειας το 2010 κατά 8,3% έναντι του 2009. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6:  ΕΑΠ ΠΒΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ ΤΟ 2014 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΑΠ ΠΒΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΒΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οικονομική κρίση είναι περισσότερο έντονη στο Βόρειο Αιγαίο απ’ 

ότι στο σύνολο της Χώρας, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενο προϊόν και κατ΄ 

ακολουθία στα εισοδήματα των νοικοκυριών.  

Στο ακόλουθο Διάγραμμα φαίνεται ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει το χαμηλότερο εισόδημα 

στο σύνολο της επικράτειας. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που βάσει των 

φορολογικών δηλώσεων του 2011 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει το δεύτερο χαμηλότερο 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στο σύνολο της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

4.218.746 

ΑΤΤΙΚΗΣ 44.469.833 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.625.249 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.926.485 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.276.412 

ΗΠΕΙΡΟΥ 2.623.387 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.602.107 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.565.354 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14.778.032 

ΚΡΗΤΗΣ 4.626.535 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.598.155 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.394.654 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.239.930 

 

 

2.10 ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

2.10.1 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Η διπλή περιφερειακότητα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου τόσο ως προς τον ελληνικό όσο και ως προς 

τον Ευρωπαϊκό χώρο εξακολουθεί να υφίσταται. 

Το στοιχείο της απομόνωσης της περιφέρειας προκύπτει από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην 

διασύνδεσή της με τους κύριους άξονες ανάπτυξης της χώρας, όπως καθορίζονται από το Γενικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η περιφερειακότητα ως προς τον 

Ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο επηρεάζεται από την γεωπολιτική θέση της περιφέρειας, το 

υφιστάμενο σύστημα μεταφορών, τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας με τα απέναντι 

παράλια της Μ. Ασίας, την ανταγωνιστικότητα, της περιφέρειας στον ευρύτερο χώρο της 

Μεσογείου και την ελκυστικότητα της ως «οικονομικού εταίρου», όπως προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή 

πολιτική της AGENDA 2020 με αναφορά στην προσβασιμότητα την βελτίωση των υποδομών και την 

ποιότητα ζωής. 
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Είναι απαραίτητο για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να βελτιωθούν οι αεροπορικές και 

θαλάσσιες συνδέσεις. Πληθώρα δυσκολιών παρατηρούνται στις ενδοπεριφερειακές συνδέσεις 

όπως και στις συνδέσεις με άλλες νησιώτικες περιοχές (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο). Το καθεστώς 

απομόνωσης της περιφέρειας παραμένει ισχυρό τόσο σε ότι αφορά την συγκοινωνιακή διασύνδεση 

που λειτουργεί σε ικανοποιητική μορφή μόνον κατά τους θερινούς μήνες, όσο και σε ότι αφορά την 

ενέργεια. Τα παραπάνω επηρεάζουν δυσμενώς τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών. Στις 

παρακάτω παραγράφους αναλύονται περαιτέρω οι οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές 

διασυνδέσεις. 

 

2.10.1.I ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Σύμφωνα με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την 

περίοδο 2014-2020, στην ΠΒΑ έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στο εσωτερικό δίκτυο των οδικών 

αρτηριών, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο, παραμένουν όμως σημαντικές ανάγκες ανάπτυξης και 

βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του επαρχιακού οδικού δικτύου, για την μείωση 

των χρονοαποστάσεων και την άμβλυνση της επικινδυνότητας των δρόμων. 

Το εθνικό οδικό δίκτυο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχει συνολικό μήκος 124,3 km, εκ των 

οποίων τα 60 km είναι στη Λέσβο, τα 40,3 km στην Χίο και τα 24 km στην Σάμο. Το επαρχιακό οδικό 

δίκτυο ανέρχεται σε 1.222 km (νομός Λέσβου 544, νομός Χίου 411, και νομός Σάμου 267), ενώ με 

τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, το συνολικό μήκος του επαρχιακού δικτύου ανήλθε στα 1.252 

km, ενώ τέλος το αγροτικό, εκτείνεται σε 2.600 km περίπου, με προβλήματα βατότητας και 

γενικότερα ποιότητας. 

 

Λέσβος 

Το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού της Λέσβου ενώνει τα δύο λιμάνια του νησιού, της Μυτιλήνης 

και του Σιγρίου. Διακλαδώσεις των βασικών οδών οδηγούν στο αεροδρόμιο και τα κύρια τουριστικά 

θέρετρα. Η πόλη της Μυτιλήνης έχει τρεις εξόδους. Η βόρεια οδηγεί στο βορειοανατολικό τμήμα 

του νησιού και διέρχεται από το παλαιό λιμάνι (Επάνω Σκάλα) και τη βιομηχανική ζώνη, η νότια 

οδηγεί προς τον κόλπο της Γέρας και το αεροδρόμια, και η δυτική οδηγεί μέσω της διεθνούς οδικής 

αρτηρίας σε όλους τους υπόλοιπου οικισμούς. Σε γενικές γραμμές το οδικό δίκτυο είναι καλής 

βατότητας με εξαίρεση την ορεινή περιοχή του όρους Ολύμπου και τη βορειοδυτική πλευρά του 

νησιού. 

 

Λήμνος 

Στην Λήμνο, ο βασικός οδικός άξονας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ξεκινά από την Μύρινα, 

προσεγγίζει το Αεροδρόμιο και καταλήγει στο Μούδρο. Διακλαδώσεις του βασικού άξονα οδηγούν 

στους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού, οι βασικότεροι από τους οποίους αναφέρονται στη 

συνέχεια: 

• Επαρχιακή οδός Μύρινας - Πλατέως - Θάνους - Κοντιά - Ν. Κούταλης - Καλλιθέας 

• Επαρχιακή οδός Πλάκα-Παναγιά - Κοντοπούλι - Ρεπανίδι - Ρωμανού 

• Επαρχιακή οδός Κατάλακκο - Δάφνη - Σαρδές - Κορνός 
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• Επαρχιακή οδός Μούδρου - Ρουσοπούλι - Καμίνια - Φυσίνη – Σκανδάλι 

 

Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του ασφαλτοστρωμένο, και σε μέτρια 

κατάσταση. 

 

Άγιος Ευστράτιος 

Στον Αγ. Ευστράτιο υπάρχουν δύο κυρίως οδοί που εξυπηρετούν τις υφιστάμενες στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Τα ασφαλτοστρωμένα οδικά τμήματα έχουν μήκος μόλις τρία χιλιόμετρα. Επίσης 

έχουν διανοιχτεί κάποιες πρόχειρες προεκτάσεις που οδηγούν στην περιοχή της βόρειας ακτής και 

στο νότιο άκρο του νησιού στο οποίο έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν πεσόντων της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Γενικά το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από την πολύ κακή κατάσταση του 

οδοστρώματος και το στενό πλάτος αυτού. Αξιοσημείωτο είναι το ότι δεν υπάρχουν περισσότερα 

από είκοσι αυτοκίνητα στο νησί και ότι το οδικό δίκτυο ελάχιστα χρησιμοποιείται. 

 

Χίος 

Το κεντρικό οδικό δίκτυο της Χίου συνδέει την πόλη της Χίου με τα κυριότερα χωριά του νησιού. Οι 

οδοί στην πλειοψηφία τους είναι ασφαλτοστρωμένοι και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 

Προβλήματα παρουσιάζονται στο βόρειο τμήμα του νησιού λόγω κατολισθήσεων. Το δευτερεύον 

οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από χωματόδρομους, ενώ τα τμήματα που είναι 

ασφαλτοστρωμένα είναι σε κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης. 

 

Σάμος 

Στην Σάμο, το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όλοι οι οικισμοί συνδέονται μεταξύ τους 

και με τον κεντρικό οδικό άξονα. Οι οδοί του δικτύου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Μάλιστα έχει γίνει ήδη πρόβλεψη και είναι υπό εκτέλεση έργα για βελτίωση μέρους του οδικού 

δικτύου του νησιού. 

 

Ικαρία 

Στην Ικαρία, το οδικό δίκτυο είναι περιορισμένο και απαιτεί εκτεταμένα έργα βελτίωσης. 

Επαρχιακοί οδοί, ασφαλτοστρωμένοι και σε σχετικά καλή κατάσταση, υπάρχουν μόνο στο βόρειο- 

βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, οι οποίες συνδέουν τους περιμετρικούς οικισμούς του 

Αρμενιστή και του Ευδήλου με τις νοτιοανατολικές ακτές και το Λιμάνι του Αγίου Κηρύκου. Το 

υπόλοιπο, νοτιοδυτικό, τμήμα του νησιού υστερεί σε υποδομή οδικού δικτύου, αφού οι οικισμοί 

συνδέονται με μη ασφαλτοστρωμένες οδούς. 

 

Φούρνοι - Θύμαινα 

Τέλος, στους Φούρνους- Θύμαινα, οι οποίοι είναι και το μικρότερο σε δυναμικότητα και περίμετρο 

νησιωτικό συγκρότημα, το οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικά μικρό και απαιτεί έργα βελτίωσης και 

συμπλήρωσης. 
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2.10.1.II ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ2 

Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές, το σύστημα των λιμένων του Αιγαίου λειτουργεί ως ένα 

ισχυρά ιεραρχημένο σύστημα με κέντρο το λιμένα του Πειραιά και ακτινωτές συνδέσεις με τα 

νησιά. Τα λιμάνια είναι κυρίως μεικτά, αν εξαιρεθεί η περίπτωση της Λέσβου όπου υπάρχουν και 

αμιγώς εμπορικοί λιμένες (Πέραμα Γέρας, Πέτρα, Σκάλα Καλλονής, Πάμφιλα). Η προσπελασιμότητα 

των νησιών του Βορείου Αιγαίου διαφοροποιείται αισθητά κατά τη διάρκεια του χρόνου σε ότι 

αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι θαλάσσιες μεταφορές και 

δρομολόγια δεν παρέχουν επαρκείς ενδοπεριφερειακές συνδέσεις. Η ανεπάρκεια συνδέσεων 

αναφέρεται στην ποσότητα, στην ποιότητα και στη χρονική διάρκεια. Έτσι, συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο της αδυναμίας μετακίνησης ενδοπεριφερειακά, χωρίς τη μεσολάβηση της Αθήνας, είτε 

με αεροπλάνο, είτε με πλοίο, καθώς εκλείπουν ενδοπεριφερειακές κομβικές ανταποκρίσεις. 

Γενικά, υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

οι οποίες εξυπηρετούν τα πλοία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τις εμπορευματικές μεταφορές, 

τα σκάφη αναψυχής, τα αλιευτικά σκάφη, ενώ κάποιες από αυτές αποτελούν θέσεις εκφόρτωσης 

υγρών καυσίμων. Σε κάθε νησί υπάρχουν από ένα έως τρία λιμάνια μικτής χρήσης. Μικρότερες 

λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τη διακίνηση χύδην φορτίων, στερεών ή υγρών. Η υπόλοιπη 

εμπορευματική κίνηση εξυπηρετείται με τα Επιβατηγά-Οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ) που 

μεταφέρουν και φορτηγά οχήματα δηλαδή με ένα απλουστευμένο σύστημα Ro-Ro (Rollon/Roll-off). 

Ο θαλάσσιος τουρισμός εξυπηρετείται από τις οργανωμένες μαρίνες αλλά και τους μικτούς λιμένες, 

μεγάλους και μικρότερους, και από τα διαφόρων μεγεθών αλιευτικά καταφύγια. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η κατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων των νησιών, τουλάχιστον 

των μεγαλύτερων, δεν πραγματοποιήθηκε στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, καθώς 

αναπτύχθηκαν σταδιακά σε θέσεις που αρχικά ήταν προστατευόμενοι όρμοι. Για το λόγο αυτό 

εντοπίζονται ανεπάρκειες που σχετίζονται με την προσπέλαση των οχημάτων και τη διαμόρφωση 

του χερσαίου λιμενικού χώρου. 

Συνολικά στα νησιά της Περιφέρειας υπάρχουν 16 λιμάνια η πλειοψηφία των οποίων έχουν 

χαρακτηρισθεί ως Διεθνούς ή Μείζονος Ενδιαφέροντος, Εθνικής ή Τοπικής Σημασίας, με βάση την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 8315.2/02/07 (ΦΕΚ Β' 202/16-02-2007). Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. ο λιμένας της Λέσβου χαρακτηρίζεται ως λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος, 

ενώ οι Λιμένες Σάμου (Βαθύ) και Χίου ως Λιμένες Εθνικής Σημασίας, Η πλειοψηφία των λιμένων 

είναι μεικτοί εξυπηρετώντας επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Στη λιμενολεκάνη πολλών 

λιμανιών φιλοξενούνται ιστιοπλοϊκά σκάφη, σκάφη αναψυχής και αλιευτικά σκάφη. Σε μερικούς 

λιμένες φιλοξενούνται και κρουαζιερόπλοια. Οι υφιστάμενες υποδομές έχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης ως προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων. 

Στην Περιφέρεια λειτουργούν δύο μαρίνες που παρέχουν συνολικά 473 θέσεις ελλιμενισμού. Οι 

μαρίνες αυτές βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στη Σάμο, ενώ στη Χίο και την Ικαρία δύο μαρίνες 

                                                           
2 ΥΠΕΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

& Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» , ΦΑΣΗ Α' - ΣΤΑΔΙΟ Α1 , ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ, Σύμπραξη μελετητών: PRISMA, Λ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΧΡ. ΜΑΝΔΥΛΑΣ, Απρίλιος 2013 
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βρίσκονται υπό κατασκευή. Με τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό κατασκευή η 

δυναμικότητα σε θέσεις ελλιμενισμού αναμένεται να φθάσει στις 1393 θέσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες επανεισαγωγής των 

υδροπλάνων στην αλυσίδα μεταφορών των νησιών της περιοχής μελέτης. 

 

2.10.1.III  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

Στα πέντε μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας λειτουργούν πολιτικά αεροδρόμια (Λήμνος, 

Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία). Τρία από αυτά (Λήμνος, Μυτιλήνη, Σάμος) είναι διεθνή, ενώ ο 

αερολιμένας της Χίου έχει ορισθεί από την ΥΠΑ ως Περιστασιακά οριζόμενο Σημείο Εισόδου - 

Εξόδου της Χώρας (βάσει ετησίως εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης). Ο αερολιμένας της Ικαρίας 

εξυπηρετεί μόνο πτήσεις εσωτερικού. Στον Πολιχνίτο της Λέσβου υπάρχει αλλά δεν λειτουργεί 

στρατιωτικό αεροδρόμιο. Περίπου 3 χιλ. ΝΑ των Μεστών της Χίου υπάρχει αεροδρόμιο το οποίο  

επίσης δεν λειτουργεί. 

Όλα τα νησιά συνδέονται απευθείας με την Αθήνα, ενώ με τη Θεσσαλονίκη συνδέονται απευθείας 

η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος. Οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των νησιών είναι 

Θεσ/νίκη - Λήμνος - Ικαρία και Ικαρία - Ηράκλειο και Λήμνος - Μυτιλήνη -Χίος/Σάμος - Ρόδος. Η 

γραμμή Λήμνος - Μυτιλήνη/Χίος/Σάμος - Ρόδος συνδέει τη Λήμνο με τη Μυτιλήνη και τη Μυτιλήνη 

είτε απευθείας με τη Ρόδο είτε μέσω Χίου ή/και Σάμου. Μέσω Ρόδου υπάρχει και σύνδεση με το 

Ηράκλειο. Όλα τα νησιά εκτός της Ικαρίας συνδέονται κατά τη θερινή περίοδο με διάφορες 

ευρωπαϊκές πόλεις. 

Στο Βόρειο Αιγαίο3 λειτουργούν με άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Μεταφορών πέντε (5) 

δημοτικά ελικοδρόμια πλήρως εξοπλισμένα στα παρακάτω νησιά: Λέσβος (Ερεσσός), Άγιος 

Ευστράτιος, Ψαρά, Ικαρία (Ράχες) και Φούρνοι. Όλα τα ελικοδρόμια λειτουργούν περιστασιακά 

κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη δημοτική αρχή, η οποία και τα διαχειρίζεται, και 

εξυπηρετούν περισσότερο μεταφορές ανάγκης και λιγότερο περιηγήσεις. 

 

2.10.2  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η ύδρευση αποτελεί χρήση πρώτης προτεραιότητας,  θεσμοθετημένη με το Ν. 1739/87 που όμως 

λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. αυξημένου κόστους έργων μεταφοράς) δεν τηρείται. Γίνεται 

από υπόγεια και επιφανειακά νερά καλυπτόμενα από τοπικούς υδατικούς πόρους. 

Σε τοπικό επίπεδο οι ανάγκες σε ύδρευση των κοινοτήτων και των μικρών δήμων εξυπηρετούνται 

από μικρά υδρευτικά έργα που τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ΟΤΑ. Λόγω των γεωγραφικών και 

φυσιογνωστικών γνωρισμάτων της περιφέρειας, τα νησιά, τόσο τα μεγάλα, όσο και τα μικρότερα 

εξυπηρετούνται από δημόσιες πηγές καθώς και από δημόσιες και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Οι 

                                                           
3 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, http://ftp.ypai.gr/ 

http://ftp.ypai.gr/
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δημόσιες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους μεγάλους Δήμους της περιφέρειας 

εξυπηρετούν τις ανάγκες της ύδρευσης, ενώ οι ιδιωτικές γεωτρήσεις οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί από τις μικρές κοινότητες χρησιμοποιούνται για την άρδευση των νησιών. Οι 

ιδιωτικές γεωτρήσεις εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες άρδευσης των ιδιωτών και σε αρκετές 

περιπτώσεις την κάλυψη τουριστικών μονάδων. 

Ειδικότερα, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Αιγαίου), σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η κύρια πηγή πόσιμου νερού είναι τα 

υπόγεια ύδατα (πλήρης κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό από υπόγεια ύδατα στα νησιά 

Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Ψαρά), ενώ ένα μικρό ποσοστό καλύπτεται από ταμιευτήρες 

και μονάδες αφαλάτωσης (Χίος, Οινούσες). 

Τα κυριότερα προβλήματα των υπαρχόντων δικτύων, αφορούν την συντήρηση και τον εμπλουτισμό 

τους, καθώς και την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων που έχουν κατασκευασθεί από 

τσιμεντοσωλήνες και παρουσιάζουν διαρροές από διάρρηξη ή εμφράξεις από τη συσσώρευση 

αλάτων. 

Στο Βόρειο Αιγαίου η οργανωμένη άρδευση είναι πολύ περιορισμένη και εντοπίζεται κυρίως στη 

Μυτιλήνη, στη Λήμνο και στη Σάμο, και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως αποτελεί πολύ μικρό 

ποσοστό της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης. 

Οι ανάγκες άρδευσης των νησιών ικανοποιούνται από γεωτρήσεις εκμετάλλευσης του υπόγειου 

δυναμικού, που έχουν κατασκευαστεί τόσο από φορείς του δημοσίου (νομαρχίες, δήμοι, 

κοινότητες) όσο και από ιδιώτες, από πηγές αποστράγγισης των υπόγειων υδροφορέων, καθώς και 

από λιμνοδεξαμενές και φράγματα. 

Συνολικά οι ετήσιες ποσότητες αρδευτικού νερού και ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος ανά δήμο 

και ανά πάροχο για το Βόρειο Αιγαίου δίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Πηγή : «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(GR14)», 2015) 

Δήμοι ΤΟΕΒ Δήμος Ιδιωτικές 

Γεωτρήσεις 

Συνολική 

Παραγωγή 

Αρδευτικού 

Νερού (n'/cwtj 

Χρηματοοικονομικό Κόστος (ΧΟΚ) [€] 

ΤΟΕΒ Δήμοι Ιδιωτικές 

Γεωτρήσεις 

ΧΟΚ 

Μυτιλήνης 13.180,00 600,000,00 12.186.820,00 12.800.000,00 2.636,00 120.000,00 3.656.046,00 3.778.682,

00 

Χίου 0,00 270,000,00 400.000,00 670.000,00 0,00 54.000,00 120.000,00 174.000,0

0 

Λήμνου 150.000,00 0,00 1.150.000,00 1.300.000,00 14.413,66 0,00 345.000,00 359.413,6

6 
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Αγίου 

Ευστρατίου 

0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 

Οινουσσών 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

Ψαρών 0,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 10.750,00 3.000,00 13.750,00 

Σάμου 720.000,00 73.198,00 7.000.000,00 7.793.498,00 144.000,0

0 

14.699,60 2.100.000,00 2.258.699,

60 

Ικαρίας 0,00 200,000,00 600.000,00 800.000,00 0,00 29.218,30 180.000,00 209.218,3

0 

φούρνων 

Κορσεών 

0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΑΠ 

GR36 

883.180,00 1.158.498,0

0 

21.407.820,00 23.449.458,00 161.049,6

6 

228.667,90 6.422.346,00 6.812.063,

56 

 

2.10.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν ανήκει κανένας οικισμός Α’ προτεραιότητας (πληθυσμός 

αιχμής μεγαλύτερος από 10.000 και διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη). Στους οικισμούς Β’ 

προτεραιότητας (πληθυσμός αιχμής μεγαλύτερος από 15.000 και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) 

ανήκουν η Χίος (αποδέκτης η εγγύς θαλάσσια περιοχή) και η Μυτιλήνη (αποδέκτης η εγγύς 

θαλάσσια περιοχή), που εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες αυτόνομες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α&Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Επεξεργασίας 

λυμάτων 

Νομός  

Δήμος / 

Κοινότητα  

Οικισμός  Ονομασία 

ΕΕΛ  

Τελικός 

Αποδέκτης  

Χίου  Χίου  Χίος  Χίου  Αιγαίο 

Πέλαγος  

Λέσβου  Μυτιλήνης  Μυτιλήνη  Μυτιλήνης  Αιγαίο 

Πέλαγος  

 

Με βάση τα στοιχεία της Α’ φάσης σχεδιασμού (ΥΠΕΚΑ, 2009) από το σύνολο των 13 οικισμών 

υπάρχουν 5 οικισμοί χωρίς τα απαραίτητα έργα υποδομής (δίκτυα ή/και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων-ΕΕΛ) που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων, από τους οποίους ο 

ένας (Αγία Παρασκευή) προβλέπεται να συνδεθεί με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων της Καλλονής και οι 4 υπολείπονται δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ. Η ΕΕΛ Καλλονής, δεν 

περιλαμβάνεται στους πίνακες που αφορούν υφιστάμενες ΕΕΛ, ωστόσο είναι προφανές ότι μετά 

την προβλεπόμενη συνένωση θα προκύψει οικισμός με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 

ισοδύναμους κατοίκους με οικισμό αναφοράς την Καλλονή και κατά συνέπεια για λόγους 
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πληρότητας στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνεται και η ΕΕΛ Καλλονής. Από τους 

υπόλοιπους 8 οικισμούς, οι 5 διαθέτουν ΕΕΛ σε λειτουργία (Πλωμάρι, Μήθυμνα, Καρλόβασι, 

Κοκκάρι και Πυθαγόρειο) και οι υπόλοιποι 3 (Πέτρα, Μύρινα και Σάμος) έχουν σε εξέλιξη έργα 

κατασκευής τόσο ΕΕΛ όσο και ΔΑ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΕΕΛ 

ΕΕΛ και δίκτυα 

αποχέτευσης 

Νομός 

Δήμος / 

Κοινότητα 

Οικισμός Πληθυσμός 

Αιχμής 

Απαίτηση 

ΕΕΛ 

Απαίτηση ΔΑ 

(% πληθυσμού 

αιχμής) 

Σάμου Αγίου Κήρυκου Αγ. Κήρυκος 3,414 ΝΑΙ 0% 

Σάμου Πυθαγόρειου Μυτιληνιοί 2,340 ΝΑΙ 100% 

Λέσβου Πολύχνιτου Πολύχνιτος 2,763 ΝΑΙ 100% 

Λέσβου Αγιάσου Αγιάσος 2,498 ΝΑΙ 0% 

 

Οικισμοί Γ 

προτεραιότητας 

οι οποίοι 

προβλέπεται να 

συνδεθούν με 

υφιστάμενες 

ΕΕΛ και 

απαιτούνται 

έργα δικτύων 

αποχέτευσης 

Νομός 

 

Δήμος / 

Κοινότητα 

Οικισμός  

Όνομα 

υφιστάμενης 

ΕΕΛ 

 

Πληθυσμός 

Αιχμής 

 

Απαίτηση ΔΑ (% 

πληθυσμού 

αιχμής) 

Λέσβου Αγίας 

Παρασκευής 

Αγ. 

Παρασκευή 

Καλλονής 2,293 3% και αγωγός 

σύνδεσης 

 

Ο Προτεινόμενος σχεδιασμός ΕΕΛ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τη μελέτη 

«Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας 

με πληθυσμό Αιχμής» 2.000 ΜΙΠ…..» (2009) περιέχει την δημιουργία ΕΕΛ Αγιάσου και ΕΕΛ 

Πολυχνίτου για τον Δήμο Λέσβου. ΕΕΛ Μυτιληνίων και ΕΕΛ Αγ.Κήρυκα. 

 

2.10.4  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Σύμφωνα με το Α1 στάδιο Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Π.Π.Χ.Σ.Σ.Α. Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, στην εν λόγω Περιφέρεια υφίστανται οι ακόλουθοι Χ.Υ.Τ.Α.:  
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Χ.Υ.Τ.Α. Λήμνου 

Βρίσκεται στη θέση Κορδομάτι, του δήμου Ατσικής, προς εξυπηρέτηση του νησιού της Λήμνου και 

του Αγίου Ευστρατίου (8.685 tn το 2007). Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 26.000 

κατοίκους και διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 10.000 τόνων στερεών αποβλήτων. Η έκταση του εν 

λόγω Χ.Υ.Τ.Α. είναι 95 στρέμματα και χωρίζεται σε δύο φάσεις, την Α’ φάση, επιφάνειας 24 

στρεμμάτων, χωρητικότητας 267.000m3 και διάρκεια ζωής 18 έτη, και την Β’ φάση επιφάνειας 30 

στρεμμάτων, χωρητικότητας 310.000 m3 και διάρκεια ζωής 22 έτη. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Λήμνου λειτουργεί 

από τον Ιούλιο του 2008. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου. 

Επίσης λειτουργεί και ο ΧΥΤΑ επίσης στο νησί της Λέσβου όπου η λειτουργία του ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2009. 

 

Χ.Υ.Τ.Α. Χίου 

Έχει υπογραφεί σύμβαση με Ανάδοχο για την κατασκευή του ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ Χίου ( Βόρεια Χίος). Το 

έργο αντιμετώπιζε προβλήματα σχετικά με την απολλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων. 

Έχει ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Χίου (Νότιας Χίου) και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 η 

δοκιμαστική λειτουργία του. 

 

Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Σάμου 

Βρίσκεται στη θέση Μελανίδες, του Δήμου Μαραθοκάμπου. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

ανέρχεται στους 11.819 κατοίκους, η διάρκεια ζωής του είναι 20 έτη και διατείθενται σε αυτόν 

3.287 τόνους το έτος. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου. Ο 

ΧΥΤΑ σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κατολίσθησης.  

 

Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής Σάμου 

Βρίσκεται στη θέση Καμάρα της κοινότητας Μυτιληνιών. Η συνολική έκταση του γηπέδου 

εγκατάστασης είναι 87,5 στρέμματα, εκ των οποίων τα 51,5 είναι ο στεγανοποιημένος χώρος του 

Χ.Υ.Τ.Α. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται στους 29.295 κατοίκους, η διάρκεια ζωής του εν 

λόγω Χ.Υ.Τ.Α. είναι 20 έτη και διατίθενται 9.131 τόνοι απορριμμάτων το έτος. Υπεύθυνος φορέας 

λειτουργίας είναι ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Ανατολικής Σάμου.  

 

Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2013 παραδόθηκε ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νότιας 

Χίου στη «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε», αλλά για να λειτουργήσει βάσει σχεδιασμού 

θα πρέπει να δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος δεν έχει ακόμα 

χωροθετηθεί. 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υφίστανται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, 116 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), εκ των οποίων οι 80 

έχουν αποκατασταθεί, οι 21 παραμένουν σε λειτουργία και οι 15 βρίσκονται σε διαδικασία άμεσης 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  177 
 

αποκατάστασης, από τους οποίους, οι 13 είναι υψηλής και μέσης επικινδυνότητας, εκ των οποίων 

οι 8 έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και οι 5 δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ούτε έχει 

γίνει πρόταση χρηματοδότησής τους, και οι 2 Χ.Α.Δ.Α. είναι χαμηλής επικινδυνότητας, από τους 

οποίους ο ένας έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και ο άλλος δεν έχει χρηματοδοτηθεί 

ούτε έχει γίνει πρόταση για χρηματοδότηση.  

 

Χ.Υ.Τ.Α. Ικαρίας 

Έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η λειτουργία του ΧΥΤΑ Ικαρίας. 

 

Χ.Υ.Τ.Α. Φούρνων 

Ο ΧΥΤΑ στο νησί έχει κατασκευαστεί. 

 

2.10.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ4 

Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ηλεκτροδοτούνται από Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) 

που λειτουργούν κυρίως με μαζούτ και δευτερευόντως με Diesel (οι πολύ μικροί). Το πρόβλημα της 

επάρκειας των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπαρκτό και οξύ ιδιαίτερα 

στην Λέσβο. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Μυτιλήνη, Καρφάς Χίου, Κοκκάρι Σάμου κλπ).  

Στη Λήμνο, λειτουργεί ντιζελοηλεκτρικός σταθμός, στην περιοχή Αυλώνα (βορείως της Μύρινας), με 

εγκατεστημένη ισχύ 425,8 ΜW . 

Στον Αγ. Ευστράτιο, ο σταθμός έχει εγκατεστημένη ισχύ 360 KW. Στη Λέσβο, το εργοστάσιο 

(θερμικός σταθμός) βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και έχει εγκατεστημένη ισχύ  87 MW. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Μυτιλήνης (ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/30-7-2007), προβλέπεται η 

μετεγκατάσταση εντός 12ετίας του θερμοηλεκτρκού εργοστασίου, από την πόλη της Μυτιλήνης και 

έχει προταθεί από τη ΔΕΗ να εγκατασταθεί στην περιοχή "Σαρακήνα" Μανταμάδου.  

Ο ΑΣΠ Χίου βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στα ανατολικά κεντρικά παράλια της νήσου 

Χίου, πλησίον του οικισμού Καρφά, νοτιοανατολικά της πόλης της Χίου και έχει ισχύ  77.800 Kw. 

Οι Οινούσσες τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από τη Χίο. Στα Ψαρά, το εργοστάσιο 

βρίσκεται σε ψυχρή εφεδρεία, έχει ισχύ 345KW και τροφοδοτείται από τη Χίο με υποβρύχιο 

καλώδιο.  

Στη Σάμο, ο σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Κοκκάρι και έχει εγκατεστημένη ισχύ 30.700 KW. Οι 

Φούρνοι τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από τη Σάμο. Στην Ικαρία, η μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στον Αγ. Κήρυκο έχει εγκατεστημένη ισχύ 5.410 KW.  

H Αιολική ενέργεια αποτελεί την κύρια ανανεώσιμη πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Στην Περιφέρεια υπάρχουν αρκετά Αιολικά Πάρκα (τα οποία 

                                                           
4 ΥΠΕΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» , ΦΑΣΗ Α' - ΣΤΑΔΙΟ Α1 , ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ, Σύμπραξη μελετητών: PRISMA, Λ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΧΡ. 
ΜΑΝΔΥΛΑΣ, Απρίλιος 2013 
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εκμεταλλεύεται τόσο η ΔΕΗ όσο και ιδιώτες), των οποίων η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 35 

ΜW περίπου. Στη Λήμνο (3,04 MW) στο ΒΔ τμήμα του νησιού στις θέσεις Βίγλα και Βουναριά, οι 

εγκατεστημένες συστάδες ανεμογεννητριών περιλαμβάνουν η μια 7 ανεμογεννήτριες και συνολική 

εγκατεστημένα ισχύ 700 Kw (στη Βίγλα) και η άλλη 8 ανεμογεννήτριες και συνολική εγκατεστημένη 

ισχύ 440 KW (στη Βουναριά). Έχουν εγκατασταθεί ακόμη δύο Α/Π ισχύος 1,3 και 0,9 MW στην 

περιοχή της Δ.Ε. του Μούδρου. Το νησί του Αγίου Ευστρατίου το 2011 κηρύχθηκε πράσινο νησί με 

τη δέσμευση όλη η απαιτούμενη ενέργεια να παρέρχεται από ΑΠΕ. Στην δυτική Λέσβο υπάρχουν 

τρία εγκατεστημένα Α/Π συνολικής ισχύος 13,7 MW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Στην περιοχή Μυτιλήνης (Κράτηγος) είχαν εγκατασταθεί 3 Α/Γ οι 

οποίες σήμερα δεν λειτουργούν. Στη Χίο (7,12 MW) υπάρχουν δέκα Αιολικά Πάρκα, τα εννιά εκ των 

οποίων βρίσκονται στη περιοχή της Βόρειας Χίου συνολικής ισχύος 3,6 MW. Επίσης, υπάρχει άλλο 

ένα Α/Π ιδιοκτησίας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, στην θέση Μελανιός, εγκατεστημένης ισχύος 2,7 ΜW 

καθώς και ένα Α/Π της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ισχύος 0,3 MW. Στα Ψαρά (2,02 MW) στη θέση Λάκα, 

έχει δημιουργηθεί Αιολικό Πάρκο με 9 ανεμογεννήτριες των 225 KW η κάθε μια, ιδιοκτησίας της 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. Στη Σάμο (5,87 MW) υπάρχουν αιολικά στο Μαραθόκαμπο, συνολικής ισχύος 

3,85 ΜW και στο Πυθαγόρειο, με 9 ανεμογεννήτριες των 225 KW. Στην Ικαρία (0,98 MW) έχουν 

εγκατασταθεί αιολικά πάρκα στο Περδίκι, ένα με 7 ανεμογεννήτριες των 55 KW της ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες και ένα της ΛΑΚΙΟΣ ΑΕ ισχύος 0,6 MW.  Στην Περιφέρεια έχουν δοθεί άδειες 

παραγωγής από τη ΡΑΕ για εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων. Ένα παράδειγμα 

εγκατάστασης με άδεια, είναι το έργο «Αιγαία Ζεύξη» της Εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ 

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία προβλέπει Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 706 MW στα νησιά της Λήμνου, 

Λέσβου και Χίου με παράλληλη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη χώρα. Επίσης στο νησί της 

Ικαρίας έχει αδειοδοτηθεί αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 330 MW με διασύνδεση στο ΚΥΤ 

Παλλήνης. 

Στο στάδιο της αδειοδότησης (ΡΑΕ) βρίσκονται τα παρακάτω αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 

(1910 ΜW): 

• Επέκταση του έργου της Αιγαίας Ζεύξης σε Σάμο (134MW) και Ψαρά (40ΜW) 

• Επέκταση του έργου της Αιγαίας Ζεύξης σε Σάμο (134MW) και Ψαρά (40ΜW)  

• Αιτήσεις θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Λήμνου  CITY 

ELECTRIC A.E. ισχύος: 498,15 MW (Άδεια παραγωγής Ιούνιος 2012)  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΒΕΤΕ ισχύος: 209,1 MW  

• ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ ΑΒΕΕ: 486MW.  

• Η  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στον Αγ. Ευστράτιο και στο θαλάσσιο χώρο BBA του Αγ. 

Ευστρατίου ισχύος 98ΜW 

• ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε& ΣΙΑ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε. στο θαλάσσιο χώρο ΒΒΑ του Αγ. 

Ευστρατίου ισχύος 445 MW 

 

Ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα, είναι το Υβριδικό έργο Ικαρίας το οποίο βρίσκεται υπό 

κατασκευή. Το έργο αφορά στη χρήση δύο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υδραυλικής και της 

αιολικής. Πρόκειται για κατασκευή δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων (Υδροηλεκτρικό έργο 

Προεσπέρας, ισχύος 1,05 MW και το υδροηλεκτρικό έργο Κάτω Προεσπέρας ισχύος, 3,10 MW) στο 

δυτικό τμήμα του νησιού, τα οποία θα εκμεταλλεύονται τα υπερχειλίζοντα νερά του υφιστάμενου 

φράγματος στην περιοχή Ράχες και την εγκατάσταση αιολικού σταθμού, ισχύος 2,7 MW στην 
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περιοχή Στραβοκουντούρα, που βρίσκεται 1 km δυτικά του υφιστάμενου φράγματος Πέζι. Το έργο 

θα εκμεταλλεύεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας την υψομετρική διαφορά μεταξύ του 

ταμιευτήρα Ραχών και του ΥΗΣ Προεσπέρας που είναι 167m και μεταξύ της δεξαμενής Προεσπέρας 

και ΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας που είναι 500m. 

Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του Βορείου 

Αιγαίου και ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Σάμου κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν την επένδυση με την μεγαλύτερη ζήτηση λόγω του 

καθεστώτος των επιδοτήσεων αλλά και ευνοϊκών  ρυθμίσεων σε σχέση με την πώληση της 

ενέργειας στην ΔΕΗ. Ωστόσο εξακολουθούν οι περιορισμοί ισχύος, καθώς για την Χίο από την 

διαθέσιμη ισχύ των 7.299W έχουν δεσμευθεί τα 7.000 W περίπου. Αντίστοιχα στη Λέσβο η 

διαθέσιμη ισχύς είναι 10,5 ΜW και ήδη λειτουργούν μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ 3,5 ΜW και 

στη Λήμνο τα διαθέσιμα 2,5 ΜW έχουν καλυφθεί με άδειες. Ήδη λειτουργούν μονάδες ισχύος 1 

ΜW. Συνολικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχουν δοθεί 463 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από τη ΡΑΕ, με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής ισχύος 51 MW, εκ των 

οποίων 64 άδειες (7,2 MW) για τη Λήμνο, 228 (25,4 MW) για τη Λέσβο, 67 (7,6 MW) για τη Χίο, 103 

(11 MW) για τη Σάμο και μία άδεια (100 KW) για την Ικαρία. 

Στην Περιφέρεια Βορείου υπάρχει αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. 

Έχουν εντοπισθεί πέντε (5) γεωθερμικά πεδία ενώ πολλές είναι οι γεωθερμικά ελπιδοφόρες 

περιοχές που υπάρχουν στα μεγαλύτερα νησιά. Στον Πολιχνίτο και στο Λισβόριο Λέσβου, γίνεται 

χρήση γεωθερμικού ρευστού για τη θέρμανση θερμοκηπίων. Πολλές θερμές πηγές και γεωτρήσεις 

βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες και γεωργικές περιοχές, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες 

για την κατασκευή οικονομικά βιώσιμων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των γεωθερμικών 

ρευστών. Αυτές δε που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, θα μπορούσαν να καλύψουν 

ανάγκες θέρμανσης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Στη Χίο, στο ΝΑ τμήμα της, εντοπίζονται 

γεωθερμικές πηγές κοντά σε γεωργικές περιοχές. Στην Ικαρία, υπάρχουν κυρίως ιαματικές πηγές οι 

οποίες βρίσκονται μόνο στο ΝΑ τμήμα του νησιού. Στην θέση «Μεγάλα Θέρμα» Αργέννου έχουν 

προγραμματιστεί από τη ΔΕΗ βαθιές γεωτρήσεις, προκειμένου να διερευνηθεί το γεωθερμικό πεδίο 

της περιοχής. Επίσης το 2003 έλαβε από το ΥΠΑΝ (κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ), άδεια 

παραγωγής ισχύος 8 MW στο γεωθερμικό πεδίο της Λέσβου με στόχο την κάλυψη του βασικού 

φορτίου του νησιού (τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ 

από το 1986). Η ως άνω άδεια παραγωγής αφορά την ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου της 

περιοχής της Στύψης με τελικό στόχο την εγκατάσταση Μονάδος Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 8 MW. 

Στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναπτύσσονται κυρίως γεωργικές δραστηριότητες, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν δασικές εκτάσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικών 

ποσοτήτων βιομάζας στην περιοχή. Βάσει στοιχείων του Ενεργειακού Κέντρου Βορείου Αιγαίου, η 

διαθέσιμη ενεργειακά βιομάζα (σε GWh), αναφέρεται σε γεωργικά υπολείμματα (137,7), δασικά 

υπολείμματα (2677,0), υπολείμματα οικοδομικής - κατασκευαστικής ξυλείας (7,2), δασικά 

καυσόξυλα (30,4), γεωργικά καυσόξυλα (228,7) και θάμνους (11,5), δηλαδή συνολικά 3092,7 GWh2. 

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε δεκαπλάσια ποσότητα ενέργειας από την ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, με βάση τον πληθυσμό της Περιφέρειας, εκτιμήθηκε η δυνατότητα 
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ανάκτησης ενέργειας από παραγόμενο βιοαέριο που για τη Λέσβο είναι 1255 KWh/ημέρα, για τη 

Χίο 690 KWh/ημέρα, για τη Σάμο 448 KWh/ημέρα και για τη Λήμνο 228 KWh/ημέρα. 

 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 η 

καταναλισκόμενη ενέργεια στο Βόρειο Αιγαίο για την δεκαετία 2001-2011 εμφανίζει αύξηση 41% 

(με σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά στο ν. Λέσβου [57%] έναντι της Σάμου [24%] και της Χίου - 

[34%]). Η δε καταναλισκόμενη ενέργεια σε δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες αυξάνει κατά μέσο 

όρο 60% με (100% στη Λέσβο, 18% στη Σάμο και 39% στη Χίο) ενώ για οικιακή χρήση η κατανάλωση 

έχει αυξηθεί 40% (55% σε Λέσβο, 27% σε Σάμο και 29% στη Χίο). Η αύξηση της κατανάλωσης 

συνεχιζόταν μέχρι το 2010-11 όπου η κρίση έχει σταματήσει την αύξηση και κρατά σταθερή ή λίγο 

μειούμενη την κατανάλωση σε όλους του τομείς με αξιοσημείωτη μείωση να παρουσιάζεται στην 

κατανάλωση ενέργειας για βιομηχανική χρήση (μείωση 33% σε ένα χρόνο). 

 

2.10.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πως η Περιφέρεια διαθέτει μικρό αριθμό 

νοσοκομείων και κέντρων υγείας ο οποίος όμως χαρακτηρίζεται ως επαρκής, πάρα ταύτα σε 

αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται υποστελεχωμένες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Υφιστάμενες υποδομές υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΗΓΗ:ΠΠΧΣΑΑ Βορείου Αιγαίου) 

  
Νοσοκομεία 

2012 
Νοσοκομία 

2000 
Κέντρα 

Υγείας 2012 
 Κέντρα Υγείας 

2000 
Περιφερειακά 
Ιατρεία 2012 

  

Αριθμός 
μονάδων/ 
αριθμός 
κλινών  

Αριθμός 
μονάδων/ 
αριθμός 
κλινών  

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Μονάδων 

Περιφερεια Βορείου 
Αιγαίου 4 4 7 7 51 

ΠΕ Λέσβου 1 1 4 4 29 

Δήμος Λέσβου 1 1 4 4 29 

Δ.Ε. Μυτιλήνης 1/250 κλινες 1/310 κλίνες     2 

Δ.Ε. Μανταμάδου         2 

Δ.Ε. Αγιασού         1 

Δ.Ε. Αγίας 
Παρασκευής         1 

Δ.Ε.  Ερεσού- 
Αντίσσης     1 1 4 

Δ.Ε. Πολιχνίτου     1 1 2 

Δ.Ε. Πλωμαρίου     1 1 3 

Δ.Ε. Πέτρας         3 
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Δ.Ε. Μήθυμνας         2 

Δ.Ε. Λουτροπόλεως- 
Θέρμης         1 

Δ.Ε. Καλλονής     1 1 4 

Δ.Ε. Ευεργέτουλα         2 

Δ.Ε. Γέρας         2 

Π.Ε. Ικαρίας 1 1 1   3 

Δήμος Ικαρίας 1 1 1   3 

Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου 1/40 κλίνες 1       

Δ.Ε. Ραχών         2 

Δ.Ε. Ευδήλου     1   1 

Δήμος Φούρνων 
Κόρσεων           

Δ.Ε. Φούρνων 
Κορσέων           

Π.Ε.Λήμνου     1     

Δήμος Αγίου 
Ευστρατίου           

Κοινότητα Αγίου 
Ευστατίου           

Δήμος Λήμνου     1   3 

Δ.Ε. Ατσίκης         1 

Δ.Ε. Μούδρου         1 

Δ.Ε. Μυρίνας     1 1   

Δ.Ε. Νέας Κουτάλης         1 

Π.Ε. Σάμου 1 1   1 11 

Δήμος Σάμου 1 1   1 11 

Δ.Ε. Βαθέος 1/120 κλίνες 1/120 κλίνες     2 

Δ.Ε. Μαραθόκαμπου         2 

Δ.Ε. Πυθαγορείου         4 

Δ.Ε. Καρλοβασίων     1 1 3 

Π.Ε. Χίου 1 1 1 2 8 

Δήμος Χίου 1 1 1 2 8 

Δ.Ε. Χίου 1/100 κλίνες 1/100 κλίνες       
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Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων     1 1 1 

Δ.Ε. Ιωνίας         2 

Δ.Ε. Αμανής         2 

Δ.Ε. Καμποχώρων           

Δ.Ε. Καρδαμύλων       1 2 

Δ.Ε. Ομηρούπολης         1 

Δ.Ε. Αγίου Μηνά           

Δήμος Οινουσσών           

Δήμος Ψαρών            

Δ.Ε. Ψαρών           

 

 

2.11 ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2.11.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ  

2.11.1.I  ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Το Βόρειο Αιγαίο ανήκει στη σεισμοτεκτονική ζώνη 14c σύμφωνα με τη διαίρεση του ελληνικού 

χώρου από τον Β. Παπαζάχο (1988). Οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στη ζώνη αυτή είναι έντασης 

από 6,4 έως 7,8 βαθμούς της κλίμακας Richter. Σεισμοί ενδιάμεσου βάθους (60km<h<180km) και 

μεγάλου βάθους (h>180km) δεν έχουν καταγραφεί στο νησί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα.  

Η περιοχή μελέτης προσβάλλεται από σεισμούς ισχυρούς και μη, αυτόχθονες και αλλόχθονες. 

Σύμφωνα με τον Sieberg, έχει εντοπισθεί μια υποθαλάσσια εστία μικρών σεισμών βόρεια της 

Λήμνου. Υποθαλάσσιες εστίες μεσαίων τεκτονικών σεισμών έχουν εντοπισθεί στη βόρεια και 

ανατολική ακτή της Λέσβου, καθώς και στον κόλπο της Καλλονής. Σεισμογενής είναι και η Χίος, η 

υποθαλάσσια εστία της οποίας έδωσε στο παρελθόν σεισμούς μεσαίας έντασης. Η Ικαρία, 

νοτιότερα, είναι φτωχή σε σεισμούς. Στη Σάμο υπάρχει υποθαλάσσια εστία μεσαίων σεισμών στην 

έξοδο του στενού Σάμου - Μυκάλης. Στην ευρύτερη περιοχή, πάντως, έχει καταγραφεί μεγάλος 

αριθμός σεισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους οφείλονται στην έντονη δραστηριότητα του 

ενεργού ρήγματος του Βορείου Αιγαίου.  

Με βάση τον ισχύοντα χάρτη του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154/Β/03), η Χώρα 

υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων 

εμφανίζονται στο χάρτη που ακολουθεί. Η περιοχή μελέτης ανήκει σε δύο Ζώνες. Τα νησιά της 

Ικαρίας και των Φούρνων στην Ζώνη Ι (χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας) και τα υπόλοιπα νησιά 

της Περιφέρειας, στην Ζώνη ΙΙ (μέτριας σεισμικής επικινδυνότητας). 
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ΕΙΚΟΝΑ 4: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στο όριο επαφής και σύγκλισης της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής 

λιθοσφαιρικής πλάκας. Για το λόγο αυτό, η ενεργός τεκτονική στο χώρο αυτό είναι έντονη, όπως 

εξάλλου δείχνει η μεγάλη σεισμικότητα, η παραμόρφωση των διαφόρων γεωλογικών ζωνών και τα 

ηφαιστειακά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή.  

Τα πιο εντυπωσιακά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τεκτονικής προέλευσης του χώρου αυτού 

είναι η "ελληνική τάφρος", το "ελληνικό τόξο" και η "λεκάνη του βορείου Αιγαίου".  

 

Στον επόμενο χάρτη εμφανίζονται τα κύρια σεισμολογικά τόξα έντονης σεισμικής δραστηριότητας, 

που διέρχονται από τον Ελλαδικό χώρο. Παρατηρούμε ότι η ευρύτερη περιοχή της Νήσου Λέσβου 

δεν επηρεάζεται άμεσα από το αντίστοιχο τόξο που προέρχεται από την Ανατολή. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5: ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΞΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

2.11.1.II ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσβάλλεται από πυρκαγιές κυρίως λόγω των ισχυρών βόρειων 

ανέμων που επικρατούν στην περιοχή τους θερινούς θερμούς μήνες καθώς και λόγω των 

εκτεταμένων δασικών εκτάσεων που εντοπίζονται στα περισσότερα από τα νησιά της Περιφέρειας.  

Από τις πυρκαγιές πλήττονται κυρίως ο τομέας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με κύρια 

συνέπεια τις απώλειες ζώων και τη βόσκηση τα επόμενα χρόνια των πυρκαγιών. Επιπλέον 

καταγράφονται μερικές ή ολικές ζημιές σε κυψέλες (μελισσοκομία) με κύρια μακροπρόθεσμη 

επίπτωση το γεγονός ότι έχει απολεστεί μέρος περιοχών εκτροφής των μελισσών και στην έλλειψη 

παροχής τροφής (ζάχαρης) για τις μέλισσες. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων 

κατέστρεψαν δασική βλάστηση και βοσκότοπους και είχαν δυσμενείς επιδράσεις στα 

οικοσυστήματα της περιοχής. Τέλος από τις πυρκαγιές πλήττεται σημαντικά και ο τομέας του 

τουρισμού, καθώς το φυσικό τοπίο σε περιοχές της Περιφέρειας πριν την πυρκαγιά αποτελούσε 

πόλο έλξης για τους επισκέπτες των νησιών.  

 

Ιδιαίτερη μνεία δίδεται στις εκτεταμένες πυρκαγιές που έπληξαν τη Χίο τον Αύγουστο του 2012, οι 

οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, αφού περίπου το 20% της έκτασης του νησιού επλήγη από 

τη φωτιά. Η καμένη έκταση ανήλθε σε πάνω από 147.000 στρέμματα, ενώ το νησί έχει συνολική 

έκταση 842km2. Από τη συνολική έκταση που αναφέρεται ως καμένη περίπου το 30%, δηλαδή περί 

τα 40.000 στρέμματα αφορούν σε αγροτική καλλιεργήσιμη γη.  
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Επισημαίνεται τέλος ότι οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων κατέστρεψαν δασική 

βλάστηση και βοσκότοπους και είχαν δυσμενείς επιδράσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής. 

Επιπλέον οδήγησαν σε πλημμύρες και κατολισθήσεις εδαφών στις καμένες περιοχές, καθιστώντας 

επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων. 

 

2.11.1.III ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ  

Έχουν παρατηρηθεί αρκετά και σημαντικά φαινόμενα κατολισθήσεως του εδάφους και 

καταπτώσεων βράχων, χωρίς ευτυχώς ιδιαίτερο κίνδυνο για τους κοντινούς οικισμούς. Τα 

φαινόμενα αυτά σημειώθηκαν κατά κύριο λόγο στα νησιά Ικαρία, Λέσβος, κ.ά.  

Κατά το παρελθόν, δύο ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα περιπτώσεων κατολισθήσεων λόγω 

έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Το πρώτο ήταν, στην περιοχή του Λεπέτυμνου στη Βόρεια 

Λέσβο, όπου εξαιτίας του σεισμού τη δεκαετία του ‘60 και του είδους της γεωλογικής δομής της 

περιοχής, υπήρξε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα να πέσει ολόκληρος ο οικισμός του 

Χάλικα και αναγκάσθηκαν οι κάτοικοι να μετοικίσουν βορειότερα.  

Παρομοίως, και στο νησί του Αγ. Ευστρατίου, ολόκληρος ο οικισμός ισοπεδώθηκε, μετά τον 

καταστροφικό σεισμό του 1969. 

 

2.11.1.IV ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ  

Το έδαφος αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο του γήινου περιβάλλοντος και για το λόγο 

αυτό, η κατάσταση της διατήρησής του καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων. Το έδαφος, αν και θεωρείται ανανεώσιμος φυσικός πόρος, αναγεννιέται με πολύ βραδύ 

ρυθμό. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διεργασίες υποβάθμισης που λαμβάνουν χώρα, 

συνεπεία των ασκούμενων πιέσεων, να μη γίνονται αντιληπτές αμέσως, αλλά μόνο μετά το πέρας 

κάποιου χρονικού διαστήματος.  

Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήματα σε ότι αφορά στους εδαφικούς πόρους εντοπίζονται στην 

ερημοποίηση (συμπεριλαμβανομένων της διάβρωσης και της αλάτωσης) που έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση της παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων και την υποβάθμιση της ποσότητας και 

ποιότητας των υδατικών πόρων. Ο εν δύναμη κίνδυνος ερημοποίησης στη χώρα αναλύεται στον 

παρακάτω Πίνακα ως ποσοστό της συνολικής έκτασης της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Χαρακτηρισμός  Ποσοστό (%)  

Περιοχές χαμηλού κινδύνου  15,17  

Περιοχές μέτριου κινδύνου λόγω 

διάβρωσης των εδαφών  

49,76  

Περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω 33,25  
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διάβρωσης των εδαφών  

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6: ΧΑΡΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 

Η ερημοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η παραγωγική γη υποβαθμίζεται και 

σταδιακά μετατρέπεται σε αφιλόξενη για την αναπτυσσόμενη βλάστηση, δημιουργώντας έτσι 

κηλίδες απογυμνωμένων περιοχών με την εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια.  

Οι παράγοντες που προκαλούν ερημοποίηση στην Ελλάδα είναι:  

1. Το κλίμα.  

2. Η φυσιογραφία.  

3. Η γεωλογία.  

4. Το έδαφος.  

5. Η υδρολογία.  

6. Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις (υπερβόσκηση, πυρκαγιές, εκχερσώσεις)  
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Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και σχετικές έρευνες του Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής 

Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ελλαδικός χώρος εμφανίζεται υποβαθμισμένος 

με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης. Μια από τις περιοχές υψηλού 

κινδύνου ερημοποίησης είναι και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές και οφείλονται 

κυρίως στην υπερβόσκηση και στις πυρκαγιές. Επιπλέον στα νησιά παρατηρείται θαλάσσια 

διάβρωση των ακτών.  

Στο νησί της Ικαρίας, στη περιοχή από το Πέζι έως τις Ράχες παρατηρείται μεγάλος βαθμός 

ερημοποίησης, κυρίως εξαιτίας της υπερβόσκησης, ενώ παράλληλα στη Κεντρική Χίο οι πυρκαγιές 

σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη βόσκηση έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλος, στη δυτική Λέσβο 

εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής και της πίεσης που δέχεται από τη βόσκηση, εμφανίζει 

αυξημένο ποσοστό κινδύνου ερημοποίησης. 

 

2.11.2 ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως πόρος ζωής για τους κατοίκους αλλά και ως αποδοχέας των 

αποβλήτων όλης της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον από την 

ανθρώπινη δραστηριότητα στην ΠΒΑ είναι οι εξής: 

Πρωτογενής τομέας:  

1. Γεωργία:  

η βασική γεωργική εκμετάλλευση των νησιών είναι εντατική αλλά εν μέρει εντατική, η οποία 

αποτελεί κύριο οικονομικό πόρο του αγροτικού πληθυσμού. 

Οι κύριες επιπτώσεις στο περιβάλλον που προέρχονται από αυτόν τον τομέα είναι η χρήση 

λιπασμάτων για τον εμπλουτισμό των εδαφών. Τα υπολείμματα των χημικών αυτών της 

επιφανειακής απορροής οδηγούνται στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ μέσω της κατείσδυσης του 

νερού των βροχοπτώσεων οδηγούνται στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες δημιουργώντας 

φαινόμενα ρύπανσης. Ωστόσο, τέτοια φαινόμενα στην περιοχή της ΠΒΑ δεν παρατηρούνται σε 

έντονο βαθμό κυρίως λόγω των περιορισμένων εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων. 

2. Κτηνοτροφία: 

Αποτελεί την δεύτερη, σε ορισμένες περιοχές την πρώτη, οικονομική δραστηριότητα του 

πρωτογενούς τομέα και περιορίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων και λιγότερων βοειδών, 

πουλερικών και χοίρων.  

Επιπτώσεις της έντονης κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο περιβάλλον αποτελούν η υπερβόσκηση 

και ο περιορισμός της αναγέννησης των φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και η εποχιακή ρύπανση 

των επιφανειακών κύρια υδροφορέων από την έκπλυση των ζωϊκών υπολειμμάτων κοντά στις 

κτηνοτροφικές μονάδες. 
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Σημειώνεται ότι λόγω της υπερβόσκησης του φυσικού δυναμικού διαταράσσονται τα χερσαία 

οικοσυστήματα της περιοχής και σταδιακά υποβαθμίζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 

σημειωθεί εμπρησμοί με στόχο την εξασφάλιση βοσκοτοπίων.  

Σύμφωνα με το Σύστημα Δεικτών Ερημοποίησης για την Μεσογειακή Ευρώπη η υπερβόσκηση έχει 

αρνητική επίπτωση στην ποικιλία των φυτικών ειδών με αποτέλεσμα να ερημοποιούνται περιοχές 

όπου υπάρχει βρώσιμη φρυγανική ή θαμνώδης βλάστηση ή να υποβαθμίζονται περιβαλλοντικά 

βοσκότοποι και λιβάδια.  

Αντίθετα όμως και η απουσία βόσκησης ή η υποβόσκηση  έχει αρνητικές επιπτώσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση παρουσιάζεται το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων εδαφών, στα οποία έχουν εισβάλει 

δασώδη είδη με συνέπεια να ενισχύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 

3. Αλιεία: 

Σημαντική αιτία αλλοίωσης των υδατικών οικοσυστημάτων της περιοχής είναι η υπεραλίευση, η 

καταστροφή χώρων αναπαραγωγής ψαριών και η παρεμπόδιση οδών διέλευσης ψαριών.  

Από την λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας δεν έχουν προκύψει τα τελευταία 10 χρόνια 

σημαντικά φαινόμενα ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο οι υφιστάμενες μονάδες 

συνεισφέρουν ως ένα βαθμό στο μεσώροφο χαρακτήρα των θαλάσσιων περιοχών που είναι 

εγκατεστημένες. 

4. Λατομεία- Μεταλλεία: 

Σημαντική είναι η αισθητική ρύπανση από τα ανενεργά λατομεία τα οποία βρίσκονται επί βασικών 

οδικών αξόνων της ΠΒΑ. Στη περίπτωση των εν ενεργεία λατομικών δραστηριοτήτων, υπάρχουν 

δυσμενείς περιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο της περιοχής. 

Αυτές είναι: 

Επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα με αλλαγή τοπίου-φυσικού περιβάλλοντος και 

υδρολογικών συνθηκών, καταστροφή βλάστησης, εδάφους και συρρίκνωση αγροτικών 

δραστηριοτήτων. 

Επιπτώσεις από τη μεταφορά του μεταλλεύματος με διασπορά υλικού, αύξησης της σκόνης και της 

αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης. 

Επιπτώσεις στα υπόγεια νερά τόσο από την καταστροφή των υπερκείμενων υδροφόρων οριζόντων 

όσο και από την απόρριψη και διασπορά κάθε μορφής αποβλήτων και πιθανών επικίνδυνων 

άχρηστων υλικών όπως ορυκτελαίων συσσωρευτών κλπ. 

Πολλές από τις παραπάνω επιπτώσεις στο μικροκλίμα στο τοπίο στα νερά στην ατμόσφαιρα θα 

παραμείνουν και μετά το πέρας της εκμετάλλευσης καθώς σε καμία περίπτωση δεν 

πραγματοποιείται η αρμόζουσα αποκατάσταση ή εγκαταλείπονται χωρίς αποκατάσταση και 

καθιστούν τη περιοχή ακατάλληλη για κάθε άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες. 
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Δευτερογενής Τομέας: 

Στον δευτερογενή τομέα  εντάσσονται οι υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες μικρού 

μεγέθους  οι οποίες βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία της ΠΒΑ στον τομέα κυρίως 

της μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής των νησιών και της παραγωγής ενέργειας. Ορισμένες 

από αυτές διαθέτουν σύστημα καθαρισμού αποβλήτων ενώ άλλες τα απορρίπτουν χωρίς καμία 

κατεργασία. Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν αναμένονται τοξικά ή 

επικίνδυνα απόβλητα, ωστόσο ουσιαστικό πρόβλημα αποτελεί η οργανική ρύπανση με αποτέλεσμα 

την αύξηση του BOD5. Οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ διαθέτουν ΣΚΥΒΑ 

(Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων). 

Τα απόβλητα ελαιοτριβείων κυρίως στην Λέσβο και στη Σάμο δεν υφίστανται σχεδόν καμία 

επεξεργασία και διατίθενται απευθείας στους αποδέκτες, οι οποίοι είναι κυρίως χείμαρροι και η 

θάλασσα. Αυτό προκαλεί υποβάθμιση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Επίσης η διάθεση 

αποβλήτων των υπολοίπων μονάδων γίνεται με μικρή επεξεργασία. 

 

Τριτογενής τομέας: 

Ο τριτογενής τομέας της περιφέρειας συνδέεται κυρίως με τον τομέα του τουρισμού. Σε κάθε νησί 

υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αποτελούν τις πιο αναπτυγμένες τουριστικά ζώνες 

δημιουργώντας πιέσεις στο περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής. Οι συνήθεις επιπτώσεις του 

τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον είναι: 

- Η τουριστική και οικιστική επέκταση στην εκτός σχεδίου περιοχή. 

- Αύξηση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και αύξηση παραγωγής λυμάτων και στερεών 

αποβλήτων. 

- Υπερχρησιμοποίηση κολυμβητικών ακτών. 

- Μεγάλη διακύμανση μεταξύ εποχικού και μόνιμου πληθυσμού. Η εποχιακή αυτή διακύμανση 

δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

δεδομένου ότι είναι πιο εύκολο να δίνονται τεχνικές και οικονομικές λύσεις των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σταθερή πληθυσμιακή πυκνότητα. 

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελείται από σχετικά μικρές τουριστικές μονάδες οι οποίες είναι 

εναρμονισμένες με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, ειδικά στην περίπτωση των 

μονάδων που βρίσκονται κοντά σε παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ παρατηρείται η προσπάθεια για 

μετάβαση από το μαζικό τουρισμό στις εναλλακτικές και φιλοπεριβαλλοντικές μορφές τουρισμού. 

Οι υπόλοιποι τομείς του τριτογενούς τομέα συγκεντρώνονται στους κύριους οδικούς άξονες 

κυρίως, κοντά στις πόλεις. 

Γενικά, η κατάσταση της περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως καλή όσον αφορά τις πηγές ρύπανσης. Δεν 

παρουσιάζονται έντονα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ δραστηριότητες που 

εκπέμπουν ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι τα εργοστάσια της ΔΕΗ και κυρίως της Μυτιλήνης και της 

Χίου, που βρίσκονται στα όρια της πόλης, καθώς επίσης και τα επιβατικά πλοία τα οποία 

βρίσκονται για πολλές ώρες σε αναμονή αναχώρησης. Δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που να 
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προκαλούν αέρια ρύπανση και δεν έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά. Τοπική και περιορισμένη 

όχληση προκαλούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις πυρηνελαιουργείων, ασβεστοκαμίνων και 

καμίνια καυσοξύλων. Σωματιδιακή ρύπανσης λόγω σκόνης περιορίζεται στις περιοχές των 

εγκαταστάσεων παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος. 

Όσον αφορά την ποιότητα και τη  ρύπανση των υδατικών πόρων αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 

2.4.5 «Ποιότητα υδατικών πόρων». Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

παρατηρούνται υπερβάσεις, οι οποίες οφείλονται σε γεωγενείς παράγοντες. Στη Χίο 

τοπικά παρατηρούνται υπερβάσεις παραμετρικών τιμών σε θειικά ιόντα (SO4) και σε ορισμένα 

ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρος (Fe) και μαγγάνιο (Mn), ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών, εξαιτίας 

της παρουσίας ημιμεταμορφωμένων πετρωμάτων και ιζημάτων πλουσίων σε σίδηρο 

(Fe). Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η φυσικής προέλευσης παρουσία του υδραργύρου (Hg) σε 

περιοχές πλησίον του Κορακάρη. Στον Αγ.Ευστράτιο κατά τόπους, παρατηρούνται υπερβάσεις σε 

ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρος (Fe), νικέλιο (Ni) και μαγγάνιο (Mn), ως αποτέλεσμα φυσικών 

διεργασιών, εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστειακών πετρωμάτων. Αντίστοιχα φαινόμενα 

παρατηρούνται στη Λέσβο και στη Λήμνο (Fe, Mn, Al As SO4). 

Επιπροσθέτως, έχουν εντοπιστεί φαινόμενα υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε 

πολλές περιοχές που αναλύονται στην Παράγραφο 2.4.1 σε κάθε νησί ξεχωριστά (ενδεικτικά στην 

παράκτια ζώνη του κόλπου Καλλονής στη Λέσβο και στις περιοχές Μεσόκαμπου και Ηραίου στη 

Σάμο κλπ). 

Τέλος, η κατάσταση της θάλασσας και των ακτών χαρακτηρίζεται ως καλή. Δεν έχουν εντοπιστεί 

περιστατικά σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης. Κάποια τοπικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι 

η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων στον κόλπο Γέρας, στον 

υγροβιότοπο Ντίπι-Λάρσος , στον κόλπο Καλλονής κ.α. 

Αυξημένη ρύπανση έχει παρουσιασθεί μόνο στον χώρο των λιμανιών και στους γύρω κόλπους από 

οικιακά λύματα που ρίχνονται στην θάλασσα και από τα απόβλητα των πλοίων. Το φαινόμενο είναι 

πιο έντονο κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών. 

 

2.12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Διοικητικά η περιφέρεια καλύπτει το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του 

Αιγαίου. Τα πέντε μεγάλα νησιά μαζί με άλλα μικρότερα που βρίσκονται σε μικρής ή μεγάλης 

απόστασης δορυφορικές θέσεις, σχηματίζουν ένα χώρο χωρίς ιδιαίτερη γεωγραφική συνοχή. Κύριο 

χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί ο νησιώτικος χαρακτήρας και η «διπλή 

περιφερειακότητα», η οποία εκφράζει την ταυτόχρονη ιδιότητα της ακριτικής περιφέρειας της 

χώρας στα ανατολικά της σύνορα και απομακρυσμένη, περιφερειακή περιοχή της ΕΕ στα εξωτερικά 

της σύνορα, με δυσμενή αποτελέσματα ως προς την ένταξή της στα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας 

και ανταλλαγών. 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια νησιωτική Περιφέρεια με δέκα κατοικημένα νησιά σε τρεις 

Νομούς (Λέσβου, Χίου και Σάμου). Η συνολική έκτασής της φθάνει τα 3.836 km2. Πέντε από τα 

νησιά της είναι μεγάλα σε έκταση (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία) για την κλίμακα των 
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νησιών του Αιγαίου και πέντε μικρότερα (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα), 

με τη Λέσβο και τη Χίο να συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του ευρωπαϊκού χώρου. Επίσης, 

στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται πολλά μικρότερα ακατοίκητα νησιά και μεγάλος αριθμός 

βραχονησίδων. Τα πέντε μεγάλα νησιά βρίσκονται σε σχετικά απομακρυσμένη θέση μεταξύ τους, 

ενώ στα περισσότερα απ' αυτά εξαρτώνται μικρονήσια, όπως οι Οινούσσες, τα Ψαρά κλπ, καθώς 

και ένα σύνολο βραχονησίδων. Οι τρεις νομοί παρουσιάζονται παρακάτω: 

− Νομός Λέσβου (GR411 Department of Lesvos) με πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη. Ο Νομός Λέσβου 

περιλαμβάνει τρία κατοικημένα νησιά (Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος) 

− Νομός Σάμου (GR412 Department of Samos) με πρωτεύουσα τη Σάμο (Δήμος Βαθέος). Ο 

Νομός Σάμου περιλαμβάνει τρία κατοικημένα νησιά (Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι) 

− Νομός Χίου (GR413 Department of Chios) με πρωτεύουσα τη Χίο. Ο Νομός Χίου περιλαμβάνει 

τρία κατοικημένα νησιά (Χίος, Οινούσσαι, Ψαρά) 

Με το νόμο 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης) συνίσταται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία περιλαμβάνει τους 

Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. Έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Βάσει 

της νέας διοικητικής διάρθρωσης συγκροτείται: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περιφερειακή 

ενότητα 

Δήμος Έκτ. Πληθ. Έδρα 

Ικαρίας 

Ικαρίας 254,41 8.423 Άγιος Κήρυκος 

Φούρνων 

Κορσεών 

45,2 1.459 Φούρνοι 

Λέσβου Λέσβου 1633,83 86.436 Μυτιλήνη 

Λήμνου 

Αγίου Ευστρατίου 43,3 270 
Άγιος 

Ευστράτιος 

Λήμνου 476 16.992 Μύρινα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1
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Περιφερειακή 

ενότητα 

Δήμος Έκτ. Πληθ. Έδρα 

Σάμου Σάμου 477,62 32.977 Σάμος 

Χίου 

Οινουσσών 14,382 820 Αιγνούσα 

Χίου 842,54 51.320 Χίος 

Ψαρών 44,5 450 Ψαρά 

 

Οι Π.Ε. συμπίπτουν με τους αντίστοιχους νομούς με την εξαίρεση του νομού Λέσβου που 

διαιρέθηκε διοικητικά στις Π.Ε. Λήμνου και Λέσβου. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΗ ΛΕΣΒΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ) 

Η Περιφερειακή Ενότητα της Λέσβου βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Π.Ε υπάρχουν με 13 

Δημοτικές Ενότητες. και 4 στη Λήμνο). Πρωτεύουσα της Π.Ε. Λέσβου είναι η Μυτιλήνη. Στη 

Μυτιλήνη έχει την έδρα της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, αποτελείται από το ομώνυμο μεγάλο νησί και άνα μικρότερο, 

αλλά εξίσου σημαντικό, τον Άγιο Ευστράτιο. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αποτελείται από το ομώνυμο μεγάλο νησί και δύο μικρότερα, αλλά 

εξίσου σημαντικά νησιά, τις Οινούσσες και τα Ψαρά. 

 

Η Χίος έχει έκταση 904 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 54.000 μόνιμους κατοίκους.  

Η Χίος, τα Ψαρά και οι Οινούσσες, προσφέρουν αμέτρητες επιλογές στον επισκέπτη και είναι 

αναμφισβήτητα ο ιδανικός τόπος διακοπών για όσους επιθυμούν ξεχωριστές και ποιοτικές 

διακοπές. Η πόλη της Χίου που λέγεται συνήθως και Χώρα, με 29.000 κατοίκους, είναι η 

πολυπληθέστερη πόλη του νησιού, διοικητικό, πνευματικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και εμπορικό 

κέντρο του νομού, και συγχρόνως το σπουδαιότερο λιμάνι του.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ) 

Η Σάμος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου πελάγους κοντά στα παράλια της Μικράς 

Ασίας. Ανατολικά της βρίσκεται η Μικρά Ασία από την οποία χωρίζεται με τον επταστάδιο πορθμό, 

ή Ντάρ Μπογάζ, με ελάχιστο πλάτος 1650 μέτρα περίπου, βόρεια βρίσκεται η χερσόνησος της 

Ερυθραίας, βορειοδυτικά η Χίος, δυτικά και νοτιοδυτικά η Ικαρία και το σύμπλεγμα των Φούρνων 

και νότια τα Δωδεκάνησα, από τα οποία τα πλησιέστερα είναι το Αγαθονήσι οι Αρκοί και η Πάτμος. 

  

Η Σάμος αποτελείται από τέσσερις δημοτικές ενότητες, Βαθέος, Καρλοβασίου, Πυθαγορείου και 

Μαραθοκάμου, με πρωτεύουσα την Σάμο. Το νησί της Σάμου υπάρχουν δυο βουνά, ο άγριο και 

βραχώδης Κέρκης, ύψους 1443 μέτρα και την κατάφυτη Άμπελο (ή Καρβούνης) με υψόμετρο 1160 

μέτρα. Το κλίμα της Σάμου είναι γλυκό και ευχάριστο. Με δροσερό καλοκαίρι και ζεστό σχετικά 

χειμώνα. Οι άνεμοι που επικρατούν στην Σάμο είναι οι βοριάδες που τους θερινούς μήνες πνέουν 

σχεδόν συνέχεια. Οι νοτιάδες, που φυσούν, φέρνουν τις περισσότερες βροχές, και φυσούν κυρίως 

την χειμερινή περίοδο. Η ηλιοφάνεια στην Σάμο είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αφού, επί 

εξαμήνου και πλέον, κατά την θερινή περίοδο, σπάνια να φανεί σύννεφο στον ουρανό. 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ) 

Η Ικαρία ανήκει στο σύμπλεγμα των Ανατολικών Σποράδων. Έχει ανατολικά τη Σάμο, δυτικά την 

Μύκονο, βόρεια την Χίο, νότια την Πάτμο και τους Φούρνους. 

 

Η ονομασία του νησιού οφείλεται στο περιστατικό του πνιγμού και της ταφής του Ικάρου, εκτός του 

κυρίου ονόματος της είχε και άλλα ονόματα που αναφέρονταν στα χαρακτηριστικά της όπως 

Μάκρις, Δολίχη ή Δολίγη εξαιτίας του σχήματός της που ήταν επίμηκες ή Ιχθυόεσσα εξαιτίας της 

αφθονίας ψαριών που υπήρχε στη θάλασσα.  

 

Σήμερα εντός της θάλασσας περίπου ¬πενήντα μέτρα από τα βράχια στην παραλία της Βαώνης του 

χωριού Χρυσόστομος υπάρχει βράχος που ονομάζεται Νίκαρης αφού σύμφωνα με την παράδοση 

εκεί πνίγηκε ο Ίκαρος. 

 

Οι Φούρνοι είναι το δεύτερο νησί της Π.Ε. Ικαρίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι ένα παρά 

αρκετά νησάκια που βρίσκονται νοτιοδυτικά της Σάμου και νοτιοανατολικά της Ικαρίας, στα οποία 

έχει κανείς πρόσβαση με πλοίο, βάρκες ή τα υδροπτέρυγα. Υπάρχουν τρία μεγαλύτερα νησάκια 

(Φούρνοι, Θύμαινα, Άγιος Μηνάς) και εννέα μικρότερα, ασφαλές καταφύγιο για τα θαλασσοπούλια 

και, παλιότερα, και για τους πειρατές. Απέχουν 4 ν.μ. (ναυτικά μίλια) από τη Σάμο, 6 ν.μ. από την 

Ικαρία και 9 ν.μ. από την Πάτμο και αποτελούν μέρος προστατευόμενο από το πρόγραμμα Natura 

2000.  

Οι Φούρνοι είναι το πιο μεγάλο από τα νησάκια του μικρού αρχιπελάγους, με την ομώνυμη 

πρωτεύουσά τους χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το μικρό φυσικό λιμανάκι τους. Κατοικούνται 

από 2000 φιλόξενους Έλληνες που προσπαθούν να κερδίσουν τον επιούσιο κάνοντας ότι μπορούν 

στην καλλιέργεια της λιγοστής γης, την κτηνοτροφία, το ψάρεμα, τα μελίσσια, το εμπόριο και τον 

τουρισμό, όμως, η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων είναι ναυτικοί. 
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Σε επίπεδο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης οι υπηρεσίες της Περιφέρειας διαρθρώνονται σε 6 

Γενικές Διευθύνσεις με έδρα την Μυτιλήνη και επιμέρους Διευθύνσεις. Στον Πίνακα που 

ακολουθεί δίνονται δίνονται οι 6 Γενικές διευθύνσεις και τις επιμέρους Διευθύνσεις της κάθε 

μίας. 

Πίνακας 57: Γενικές Διευθύνσεις και οι επιμέρους Διευθύνσεις τους (ΠΗΓΗ: ΠΠΧΣΑΑ Βορείου Αιγαίου) 

Γεν. Διεύθυνση Διευθύνσεις 

Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου 

Εσωτερικής Λειτουργίας 

Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Διοίκησης 

Οικονομικού 

Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Σάμου 

Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χίου 

Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Αγροτικής Οικονομίας 

Κτηνιατρικής 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου 

Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου 

Ανάπτυξης 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

Τουρισμού 

Ανάπτυξης ΠΕ Σάμου 

Ανάπτυξης ΠΕ Χίου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Λέσβου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Σάμου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Χίου 

Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 

Δημόσια Υγεία 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χίου 

 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 

Υπ’ Αριθμ. 137, των διευθύνσεων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, υλοποίηση και 

παρακολούθηση του ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου. 

 

Γενική διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών 

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια 

για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που 

υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 

με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 

υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον 

περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της 

Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.  

Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.  

β. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.  

γ. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

δ. Τμήμα Τεκμηρίωσης. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον 

έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του 

περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου 

εθνικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, 

προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη 

της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας.  

Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:  

α. Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

β. Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου.  

γ. Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου.  

δ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και 

τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. 

ε. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και 

τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, 

Σάμου και Χίου 
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Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον 

έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του 

περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου 

εθνικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, 

προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη 

της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας.  

Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:  

α. Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

β. Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου.  

γ. Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου.  

δ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και 

τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.  

ε. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και 

τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, 

Σάμου και Χίου 

Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου έχουν ως 

αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων των αντίστοιχων 

περιφερειακών ενοτήτων και των Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Ικαρίας, τη μελέτη, 

εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρησή τους και συνεργάζονται με τα καθ’ ύλην αρμόδια 

Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους.  

Τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου απαρτίζουν τα 

εξής τμήματα:  

α. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. 

β. Τμήμα Εργαστηρίων.  

γ. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.  

δ. Τμήμα Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με έδρα τη Μύρινα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λήμνου. 
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Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 

υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες: α. 

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική 

αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με 

έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. γ. Διεύθυνση 

Διοίκησης, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου. ε. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα 

τη Σάμο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. στ. Διεύθυνση 

Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και τοπική αρμοδιότητα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία 

των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, η 

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, η πληρωμή κάθε είδους 

δαπάνης και η λογιστική και ταμειακή διαχείριση, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης 

φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, η κατάρτιση και 

εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και 

στοιχείων. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και 

προστασία της περιουσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου.  

Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής 

Διαχείρισης. β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας. δ. Τμήμα 

Προμηθειών. ε. Τμήμα Μισθοδοσίας. 

 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το 

συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται 

σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή 

συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις 

εξής οργανικές μονάδες: α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική 

αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με έδρα τη 

Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. γ. Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και τοπική 
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αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και τοπική αρμοδιότητα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το 

συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται 

σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή 

συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις 

εξής οργανικές μονάδες: α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική 

αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με έδρα τη 

Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. γ. Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και τοπική 

αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και τοπική αρμοδιότητα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων 

και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και 

την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη 

μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον 

τομέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής αντιστοίχως, σε συνδυασμό με τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 

καθώς και αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού. Ασκεί επίσης όλες τις 

αρμοδιότητες του τομέα αγροτικής οικονομίας στις Περιφερικές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου. 

Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις 

εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, 

επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της Περιφέρειας για τα θέματα 

της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που 

ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών 

εκδηλώσεων με τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή και άλλους 

φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους. 

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας απαρτίζουν τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Προγραμματισμού. β. 

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. γ. Τμήμα Αλιείας. δ. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και 

Αναδασμού. ε. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα 

και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
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Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες: α. Διεύθυνση 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. β. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, με 

έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. γ. Διεύθυνση 

Τουρισμού, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και τοπική αρμοδιότητα 

στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου, με έδρα τη Χίο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουρισμού 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουρισμού ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση προγραμμάτων για 

τον τουριστικό σχεδιασμό, την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία 

με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού της Περιφέρειας, την 

παροχή γνωμοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το χαρακτηρισμό και την 

οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), καθώς και για την 

κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.  

Την Διεύθυνση Τουρισμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:  

α. Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική 

αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου.  

β. Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και τοπική αρμοδιότητα στις 

Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.  

γ. Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και τοπική αρμοδιότητα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου 

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου ασκούν, σε επίπεδο 

περιφερειακών ενοτήτων, αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του 

τομέα απασχόλησης και εμπορίου, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι 

οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Οι Διευθύνσεις αυτές οφείλουν να απευθύνονται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της έδρας της 

Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.  

Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου απαρτίζουν τα εξής 

τμήματα:  
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α. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.  

β. Τμήμα Επαγγέλματος.  

γ. Τμήμα Εμπορίου.  

δ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης.  

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. 

 

Σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάγεται στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά της οποίας οι χωρικές αρμοδιότητες 

καλύπτουν τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

διαρθρώνεται σε τρεις γενικές Διευθύνσεις με έδρα τον Πειραιά και περιλαμβάνει επιμέρους 

διευθύνσεις με χωρική αρμοδιότητα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

Η διάρθρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 58: Διάρθρωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΠΗΓΗ: ΠΠΧΣΑΑ Βορείου Αιγαίου) 

Γεν. Διευθυνση Διευθύνσεις 

Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής 
Λειτουργίας 

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου 
Μυτιλήνη 

Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου 

Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου 
Αιγαίου 

Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου 

Γενική Δ/νση Δασών 
και Αγροτικών 
Υποθέσεων 

Δ/νση Δασών Λέσβου 

Δ/νση Δασών Χίου 

Δ/νση Δασών Σάμου 

Δ.νση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου 
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 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ  

3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

Στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ) 

έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων και προσομοιώσεων προτύπων με βάση τα Σενάρια 

Εκπομπών A2, A1B, B2 και B1. Τα οποία αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. Τα σενάρια 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης έκθεσης του Ο.Η.Ε για την κλιματική αλλαγή, IPCC 

(Nakićenović et al., 2000). 

 

Υπολογίστηκαν οι αναμενόμενες μεταβολές των μέσων εποχικών και μέσων ετήσιων τιμών έξι 

κλιματικών παραμέτρων για τις περιόδους 2021-2050 και 2071-2100. 

1. Σενάριο Α2: 

Μέτρια αύξηση του μέσου παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση 

ενέργειας. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αργή και τμηματική τεχνολογική 

ανάπτυξη και μέτριες έως μεγάλες αλλαγές στη χρήση γης. Ραγδαία αύξηση της συγκέντρωσης του 

CO2 στην ατμόσφαιρα, η οποία θα φθάσει τα 850 ppm το 2100. 

2. Σενάριο Α1Β: 

Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση ενέργειας, αλλά παράλληλα διάδοση 

νέων και αποδοτικών τεχνολογιών. Χρήση τόσο ορυκτών καυσίμων όσο και εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας. Μικρές αλλαγές στη χρήση γης. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το 

έτος 2050 και σταδιακή μείωσή του στη συνέχεια. 

Έντονη αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα, η οποία θα φθάσει τα 720 ppm το 

2100. 

3. Σενάριο Β2: 

Ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας με μέτριους ρυθμούς. Ηπιότερες τεχνολογικές αλλαγές σε 

σύγκριση με τα Σενάρια Εκπομπών Α1 και Β1. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα με μέτριους αλλά σταθερούς ρυθμούς, η 

οποία θα φθάσει το 2100 τα 620 ppm. 

4. Σενάριο Β1: 

Μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισοδήματος. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Μείωση της χρήσης των συμβατικών πηγών ενέργειας και στροφή στη χρήση τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού 

μέχρι το έτος 2050 και σταδιακή μείωσή του στη συνέχεια. Αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην 

ατμόσφαιρα με σχετικά ήπιους ρυθμούς, ιδίως από το 2050 και μετά, η οποία θα φθάσει το 2100 

τα 550 ppm. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι οι μεταβολές όλων των κλιματικών παραμέτρων υπολογίστηκαν με 

βάση τα Σενάρια Εκπομπών Α2, Β2 και Α1Β. Στην περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Β1 οι 

υπολογισμοί περιορίστηκαν μόνο στις μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, λόγω της 



           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  202 
 

           

 

 

έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων από προσομοιώσεις υψηλής χωρικής ανάλυσης με Περιοχικά 

Κλιματικά Πρότυπα Προσομοίωσης (RCMs). 

 

Συγκεκριμένα, η μελέτη των μεταβολών των έξι κλιματικών παραμέτρων για τα Σενάρια Εκπομπών 

Α2 και Β2 βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός συνόλου κλιματικών προσομοιώσεων με RCMs που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος PRUDENCE. 

 

Για την περίπτωση του Σεναρίου A2 χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 13 προσομοιώσεων, ενώ για την 

περίπτωση του Σεναρίου Β2 δεδομένα 8 προσομοιώσεων. Οι υπολογισμοί καλύπτουν περίοδο 30 

ετών για το κλίμα αναφοράς (1961-1990) και μια μελλοντική περίοδο 30 ετών (2071-2100). Η 

διακριτική ικανότητα των RCMs του προγράμματος PRUDENCE είναι 0,5x0,5 μοίρες (50x50 τετρ. 

χλμ. περίπου). Για την περίπτωση του Σεναρίου Α1Β, η μελέτη των κλιματικών μεταβολών 

βασίστηκε σε σύνολο 12 προσομοιώσεων, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

ENSEMBLES.20. Τα δεδομένα για την περίπτωση του Σεναρίου Α1Β καλύπτουν περίοδο 30 ετών για 

το κλίμα αναφοράς (1961-1990) και δύο μελλοντικές χρονικές περιόδους, 2021-2050 και 2071-

2100. Η διακριτική ικανότητα των RCMs του προγράμματος ENSEMBLES είναι 0,25 x 0,25 μοίρες (25 

x 25 τετρ. χλμ. περίπου). Τέλος, ο υπολογισμός των μεταβολών της μέσης θερμοκρασίας του αέρα 

για την περίπτωση του Σεναρίου Β1 έγινε με τη χρήση μεθοδολογίας στατιστικής υποκλιμάκωσης 

του μέσου όρου ενός συνόλου 10 προσομοιώσεων με ΑΟGCMs που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 

4ης έκθεσης του Ο.Η.Ε για την κλιματική αλλαγή (AR4). Οι μεταβολές των υπό μελέτη κλιματικών 

παραμέτρων για την περίπτωση των Σεναρίων Α2, Α1Β και Β2 βασίζονται στη μέση τιμή του 

συνόλου (ensemble mean) των 13, 12 και 8 προσομοιώσεων αντίστοιχα.  

 

3.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

3.2.1  ΑΝΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με όσο εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 

παρατηρείται πως η άνοδος της θερμοκρασίας γενικά στις νησιωτικές περιοχές κατά την χειμερινή 

περίοδο θα είναι μικρότερη από τις ηπειρωτικές και δεν θα ξεπεράσει τους 3,5 0C, με εξαίρεση 

όμως το Βόρειο Αιγαίο, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 4 0C. Κατά την άνοιξη η 

θερμοκρασία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά  3,5 0C στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και κατ’ 

επέκταση στο Βόρειο Αιγαίο. Κατά το θέρος η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται ότι θα είναι 

μεγαλύτερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες εποχές. Πιο συγκεκριμένα, κατά το θέρος προβλέπεται 

άνοδος της θερμοκρασίας μεταξύ 4,5 0C και 50C στις νησιωτικές περιοχές. Τέλος, κατά το 

φθινόπωρο η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πιο ομοιόμορφη στο σύνολο της χώρας και θα 

κυμανθεί μεταξύ 4,3 0C και 5,2 0C. Γενικά όλες οι περιοχές της Ελλάδος αναμένεται το 2021-2050 να 

έχουν υψηλότερες μέσες ετήσιες θερμοκρασίες περίπου κατά 1,5 0C. Η άνοδος της θερμοκρασίας, 

όπως προαναφέρθηκε, θα είναι σχετικά μεγαλύτερη κατά το θέρος και σχετικά μικρότερη κατά το 

χειμώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο άμεσο μέλλον οι διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις για τις 

μεταβολές της θερμοκρασίας του αέρα μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων εκπομπών θα είναι 

μικρές. 

 

Κατά τη δεκαετία 2091-2100, βάσει του Σεναρίου Εκπομπών Α1Β, η μέση θερμοκρασία για την 

επικράτεια προβλέπεται ότι θα είναι υψηλότερη της αντίστοιχης την περίοδο αναφοράς κατά 3,2 0C 

το χειμώνα, κατά 4,2 0C το θέρος και κατά περίπου 3,5 0C την άνοιξη, το φθινόπωρο και για το 
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σύνολο του έτους. Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη χειμερινή περίοδο για τις διάφορες 

κλιματικές περιοχές της Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 3 0C και 3,5 0C. Τονίζεται ότι η περιοχή του 

Βορείου Αιγαίου όντας νησιωτική, θα έχει μικρότερη άνοδο και κατά  το θέρος η αύξηση της 

θερμοκρασίας δε θα ξεπεράσει του 40C. Η προβλεπόμενη άνοδος της μέσης θερμοκρασίας κατά το 

τέλος του 21ου αιώνα για την περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Β2 είναι μικρότερη περίπου κατά 

1,3 0C σε σύγκριση με την αντίστοιχη άνοδο για το Σενάριο Εκπομπών Α2. Η διαφορά αυτή είναι 

μικρότερη το χειμώνα και την άνοιξη (1 0C) και μεγαλύτερη το φθινόπωρο (1,5 0C) και το θέρος (1,7 
0C).  

 

Τέλος, η άνοδος της θερμοκρασίας βάσει του Σεναρίου Β1 προβλέπεται να είναι πιο ήπια σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα σενάρια που μελετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία του 

αέρα για την επικράτεια κατά τη δεκαετία 2091-2100 προβλέπεται ότι θα είναι υψηλότερη της 

αντίστοιχης της περιόδου αναφοράς κατά 2 0C το χειμώνα, κατά 2,2 0C την άνοιξη, κατά 3 0C το 

θέρος και κατά 2,4 0C το φθινόπωρο και κατά το σύνολο του έτους. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι διαφορές της μεταβολής της θερμοκρασίας μεταξύ των 

διαφορετικών κλιματικών περιοχών είναι μικρότερες για την περίπτωση του Σεναρίου Β1 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα σενάρια εκπομπών. 

 

Τονίζεται ότι η τάση της θερμοκρασίας και για τα τέσσερα υπό μελέτη σενάρια εκπομπών είναι 

ανοδική σε ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Ειδικότερα για την περίοδο 2071-2100 η τάση αυτή είναι 

εντονότερη για τη περίπτωση των Σεναρίων Α2 (0,5 0C/δεκαετία) και Α1Β (0,4 0C/δεκαετία), πιο 

ήπια για την περίπτωση του Σεναρίου Β2 (0,25 0C/δεκαετία) και ακόμα ηπιότερη για την περίπτωση 

του Σεναρίου Β1, το οποίο είναι και το μοναδικό σενάριο βάσει του οποίου η τάση αύξησης της 

θερμοκρασίας προς το τέλος του 21ου αιώνα επιβραδύνεται (0,1 0C/δεκαετία).  

 

Σημειώνεται επίσης ότι για το σύνολο των σεναρίων, εντονότερες αναμένονται οι αλλαγές στις 

ηπειρωτικές περιοχές σε σύγκριση με τις νησιωτικές. Συμπληρωματικά και βάσει της εικόνας που 

ακολουθεί, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαπιστώνουμε πως η μεταβολή της θερμοκρασίας 

θα είναι πιο ήπια λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της ύπαρξης της θάλασσας. Πιο έντονες 

διακυμάνσεις θα υπάρξουν την ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα με όσο αναφέρθηκαν, η μέση άνοδος 

της θερμοκρασίας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2050, θα είναι 

περίπου 1,5 0C.  Στις εκτιμήσεις για την χρονική περίοδο 2071-2100 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

και πάλι έχει μικρή διακύμανση στην μεταβολή της θερμοκρασίας συγκριτικά με το σύνολο της 

χώρας. Στην περίοδο αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη και φθάνει τους 3,5 βαθμούς περίπου. Στους 

Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται λεπτομερώς τα αποτελέσματα των τριών σεναρίων για τη 

περιοχή Βορείου Αιγαίου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990

ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 2Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ, °C) ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Α2 Β2 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2080, 2081-2090, 2091-2100 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
1961-1990 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ(0C) ΔΤ % 

  Α2 Β2 Α2 Β2 Α2 Β2 

1961-1990 16,37±0,65 16,19±0,66         

2071-2080 19,63±0,76 18,82±0,73 3,26±0,19 2,63±0,11 19,9±1,0 16,3±0,7 

2081-2090 19,85±0,63 18,87±0,54 3,48±0,22 2,68±0,23 21,3±1,8 16,6±2,0 

2091-2100 20,56±0,69 19,23±0,65 4,19±0,25 3,04±0,31 25,6±1,9 18,8±2,2 
 

Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων για 

το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 

* Οι μικρές διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις των κλιματικών παραμέτρων στην περίοδο αναφοράς 1961-1990 για τα διαφορετικά 

σενάρια εκπομπών οφείλονται στο ότι οι κλιματικές παράμετροι υπολογίζονται από διαφορετικά σύνολα κλιματικών προσομοιώσεων 

για τα διαφορετικά σενάρια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 
RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 
2Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ, °C) ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ T ΔΤ % 

1961-1990 15,82±1,22     

2021-2050 17,33±1,15 1,51±0,53 9,7±3,8 

2071-2100 19,04±1,25 3,23±1,00 20,7±7,1 

 

 

3.2.2 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

Με βάση τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων, ο υετός που κατακρημνίζεται κατά τη 

διάρκεια του έτους θα μειωθεί στο μέλλον στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για την 

περίπτωση και των τριών σεναρίων εκπομπών για τα οποία έγιναν εκτιμήσεις της μεταβολής της. 

 

Η μείωση εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο σημαντική στην περίπτωση των Σεναρίων Α2 και Α1Β 

και πιο ήπια στην περίπτωση του Σεναρίου Β2. Στην περίπτωση του Σεναρίου Α2, το ύψος του 

υετού στο σύνολο της χώρας, αναμένεται ότι κατά την περίοδο 2071-2100 θα μειωθεί σε σχέση με 

την περίοδο αναφοράς κατά 16% το χειμώνα, κατά 19% την άνοιξη, κατά 47% τους καλοκαιρινούς 

μήνες, κατά 10% το φθινόπωρο και το συνολικό ποσοστό μείωσης για όλο το έτος θα φτάσει το 

17%. Συγκεκριμένα, για το Βόρειο Αιγαίο η μείωση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 10% την 

περίοδο 2071-2100. 

  

Ειδικότερα, η Επιτροπή Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής εξετάζοντας τα 3 διαφορετικά Σενάρια 

διεξήγαγε τα εξής συμπεράσματα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

Για το Σενάριο Α2 τον χειμώνα, η μείωση θα είναι μικρότερη του 8%. Το καλοκαίρι, η μείωση που 

θα παρουσιασθεί στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την μείωση 

που θα υποστεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί πως και σήμερα το 

ποσοστό βροχόπτωσης σε αυτή την περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ελάχιστο. Κατά 

την άνοιξη η μειώσει θα προσεγγίσει το 15% και το φθινόπωρο θα είναι μικρότερη του 18%. 

 

Κατά την περίοδο 2021-2050 τα αποτελέσματα του Σεναρίου Α1Β έδειξαν πως το Βόρειο Αιγαίο θα 

παρουσιάσει μικρότερη μείωση στα ποσοστά βροχόπτωσης (βλ. Error! Reference source not 

found.). Την περίοδο 2071-2100 η εκατοστιαία μείωση για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου είναι 

μικρότερη του 15%. Πιο συγκεκριμένα, τον χειμώνα η μείωση είναι της τάξεως του 10%. Κατά το 

καλοκαίρι και την άνοιξη η μείωση θα είναι μεγαλύτερη του 20% ενώ το φθινόπωρο η μείωση θα 

φτάσει το ποσοστό του 7%. 
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ΕΙΚΟΝΑ 9: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990, ΣΕΝΑΡΙΟ Α1

 

ΕΙΚΟΝΑ 10: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 
1961-1990, ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β 

 

Στους Πίνακες 61 και 62 παρουσιάζονται οι τιμές για τα σενάρια Α2, Β2 και Α1Β στην περιοχή του 

Βορείου Αιγαίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 2Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ, °C), ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (Β, 

ΧΛΣΤ./ΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1961-1990*, 2071-2080, 2081-2090 ΚΑΙ 2091-2100, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2080, 2081-2090, 2091-2100 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1961-1990 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΑ (ΣΕΝΑΡΙΑ Α2 ΚΑΙ Β2) 

  Β (χλστ./έτος) ΔΒ (%) 

Περίοδοι A2 B2 A2 B2 A2 B2 

1961-1990 481,8±104,4 500,7±118,7         

2071-2080 445,5±124,8 496,1±135,5 - -4,6±84,2 -8,3±13,4 -
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36,3±60,7 0,4±17,1 

2081-2090 397,4±105,3 470,7±117,8 

-

84,4±56,8 

-

30,0±50,5 

-

17,8±10,9 

-

5,7±11,4 

2091-2100 451,3±134,9 532,2±151,6 

-

30,6±87,3 31,5±80,2 -6,9±18,1 6,2±16,3 

 
Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων 

για το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 

* Οι μικρές διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις των κλιματικών παραμέτρων στην περίοδο αναφοράς 1961-1990 για τα διαφορετικά 

σενάρια εκπομπών οφείλονται στο ότι οι κλιματικές παράμετροι υπολογίζονται από διαφορετικά σύνολα κλιματικών προσομοιώσεων 

για τα διαφορετικά σενάρια 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 

RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (Β, ΧΛΣΤ./ΕΤΟΣ) 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΑ(ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΒ % 

1961-1990 509,7±205,6     

2021-2050 501,4±198,8 -8,3±30,3 -1,1±5,6 

2071-2100 450,8±189,1 -59,0±39,9 -11,9±7,0 

 

 

3.2.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ  

Η μέση ετήσια τιμή της σχετικής υγρασίας αναμένεται ότι θα μειωθεί στην Ελλάδα στην περίπτωση 

των Σεναρίων Εκπομπών Α2, Α1Β και Β2. Οι εκτιμώμενες μεταβολές βάσει του Σεναρίου Β2 είναι 

πολύ ηπιότερες σε σύγκριση με το Σενάριο Α2, ενώ οι μεταβολές της σχετικής υγρασίας για την 

περίπτωση του Σεναρίου Α1Β λαμβάνουν τιμές μεταξύ εκείνων που προβλέπονται για τα Σενάρια 

Α2 και Β2. Επιπροσθέτως, από τις προσομοιώσεις προκύπτει ότι και για τα τρία σενάρια εκπομπών 

οι μεταβολές της σχετικής υγρασίας είναι πολύ ηπιότερες στις νησιωτικές σε σχέση με τις 

ηπειρωτικές κλιματικές περιοχές. Επίσης είναι κατά πολύ ηπιότερες στο εγγύς μέλλον σε σύγκριση 

με το τέλος του 21ου αιώνα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται, βάσει του πλέον ακραίου υπό μελέτη Σεναρίου Εκπομπών Α2, ότι 

η μέση ετήσια τιμή της σχετικής υγρασίας θα μειωθεί για το σύνολο της χώρας την περίοδο 2091-

2100 κατά 4,5% σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. Η εκατοστιαία μείωση της 

μέσης ετήσιας τιμής της σχετικής υγρασίας στο Βόρειο Αιγαίο και γενικότερα στις νησιωτικές 

περιοχές δεν θα ξεπεράσει το 4%. Το  χειμώνα καθώς και το φθινόπωρο, η σχετική υγρασία, 

εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 6% στις νησιωτικές περιοχές. Η μεγαλύτερη 

μείωση της προβλέπεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικότερα, η μείωση στα νησιά, θα 

κυμανθεί μεταξύ 3% και 7%. Τέλος, κατά την άνοιξη η μείωση της σχετικής υγρασίας παρουσιάζεται 

μικρότερη του 5%.  

 

Η μεγαλύτερη εκατοστιαία μείωση της σχετικής υγρασίας και για την περίπτωση του Σεναρίου Α1Β 

προβλέπεται κατά το θέρος. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή της μείωσης της σχετικής υγρασίας 

κατά την περίοδο 2091-2100 για τους μήνες του καλοκαιριού προβλέπεται ότι θα είναι 3% έως 5% 

στις νησιωτικές περιοχές. Το χειμώνα αντίθετα, η σχετική υγρασία εκτιμάται ότι δεν θα μεταβληθεί 
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σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος. Ενώ κατά την άνοιξη η μέση τιμή της σχετικής 

υγρασίας προβλέπεται ότι θα είναι μικρότερη κατά 4% στα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού 

Αιγαίου.  

 

Στην περίπτωση του Σεναρίου Β2, οι μεταβολές της σχετικής υγρασίας σε εποχική και ετήσια βάση 

είναι μικρές, με μοναδική εξαίρεση τη θερινή περίοδο, όπου ενώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, 

και γενικά στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών οι μεταβολές δεν είναι μεγάλες, στην ηπειρωτική 

χώρα, προβλέπεται σημαντική μείωση (έως και 10%). Κατά το θέρος η μέση τιμή της σχετικής 

υγρασίας μειώνεται για όλη τη χώρα. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι τιμές των 

σεναρίων για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (Υ, %) ΣΤΑ 2 Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

1961-1990*, 2071-2080, 2081-2090 ΚΑΙ 2091-2100, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2080, 2081-2090, 2091-2100 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1961-1990 

  Y ΔΥ (%) 

Περίοδοι A2 B2 A2 B2 A2 B2 

1961-1990 71,35±4,95 73,52±4,68         

2071-2080 69,91±4,65 72,39±4,99 

-

1,44±0,96 

-

1,13±0,75 -2,0±1,3 -1,6±1,1 

2081-2090 69,34±4,87 72,38±4,82 

-

2,00±1,09 

-

1,14±0,51 -2,8±1,5 -1,6±0,7 

2091-2100 68,94±4,97 72,73±4,68 

-

2,41±0,86 

-

0,79±0,69 -3,4±1,2 -1,1±1,0 
 

Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων 

για το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 

 * Οι μικρές διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις των κλιματικών παραμέτρων στην περίοδο αναφοράς 1961-1990 για τα διαφορετικά σενάρια εκπομπών 

οφείλονται στο ότι οι κλιματικές παράμετροι υπολογίζονται από διαφορετικά σύνολα κλιματικών προσομοιώσεων για τα 

διαφορετικά σενάρια. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 

RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ:, ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΑ 2 Μ. ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Υ, %), ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Υ ΔΥ % 

1961-1990 74,20±3,85     

2021-2050 73,26±3,86 -0,94±0,61 -1,3±0,8 

2071-2100 72,52±3,88 -1,68±1,32 -2,3±1,8 

 

3.2.4 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ 

Οι κλιματικές προσομοιώσεις με βάση και τα τρία υπό μελέτη σενάρια εκπομπών δείχνουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της νεφοκάλυψης στην Ελλάδα για τις δεκαετίες που ακολουθούν, σε 

σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. Η μείωση της νεφοκάλυψης προβλέπεται ότι θα 

είναι εντονότερη στην περίπτωση του Σεναρίου Α2 και ηπιότερη στην περίπτωση του Σεναρίου Β2. 

Εκτιμάται ότι η εκατοστιαία μείωση της μέσης ετήσιας νεφοκάλυψης μεταξύ της δεκαετίας 2091-
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2100 και της περιόδου αναφοράς για την επικράτεια θα είναι ίση με 16% και 8% για τα Σενάρια Α2 

και Β2, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η χωρική κατανομή της μεταβολής της μέσης ετήσιας τιμής της 

νεφοκάλυψης προβλέπεται ότι θα είναι ομοιόμορφη και για τα δύο σενάρια εκπομπών. Η 

εκατοστιαία μείωση της νεφοκάλυψης κατά το χειμώνα για τις διάφορες κλιματικές περιοχές της 

Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 10% και 14% για το Σενάριο Α2 και μεταξύ 4% και 8% για το Σενάριο Β2. 

Παρόμοια αποτελέσματα με το χειμώνα προκύπτουν και για την άνοιξη. Η εκατοστιαία μείωση της 

νεφοκάλυψης λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της κατά το θέρος και είναι ίση με 36% και 20%, 

αντίστοιχα, για τα Σενάρια Α2 και Β2 για όλη τη χώρα. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς η μεταβολή 

της νεφοκάλυψης το καλοκαίρι είναι μικρή. Τέλος, κατά το φθινόπωρο το κλάσμα νεφοκάλυψης για 

το σύνολο της Ελλάδος αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό περίπου 14% και 8% για τα Σενάρια Α2 

και Β2 αντίστοιχα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η νεφοκάλυψη για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου για το  Σενάριο Α2 

αναμένεται να μειωθεί παραπάνω από 10% από την περίοδο αναφοράς (1961-1990) μέχρι την 

δεκαετία 2071-2080. Στις επόμενες δεκαετίες η μείωση αναμένεται μεγαλύτερη. Για το Σενάριο Β2, 

η μείωση της νεφοκάλυψης από την περίοδο αναφοράς, στην δεκαετία 20171-2080, η μείωση 

αναμένεται να είναι μικρότερη από αυτή που έδειξε το Σενάριο Α2 και θα φθάνει περίπου το 8%. 

Την δεκαετία 2081-2090 το ποσοστό της μείωσης αυξάνεται ενώ την επόμενη δεκαετία (2091-2100) 

το ποσοστό μείωσης εμφανίζεται ξανά περίπου 8%. 

 

Η νεφοκάλυψη αναμένεται ότι θα ελαττωθεί στο μέλλον και στην περίπτωση του Σεναρίου 

Εκπομπών Α1Β. Εν γένει η εκατοστιαία μείωση του μέσου κλάσματος νεφοκάλυψης στις διάφορες 

κλιματικές περιοχές λαμβάνει τιμές μεταξύ εκείνων που προβλέπονται για τα Σενάρια Α2 και Β2. 

 

Πιο αναλυτικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνεται η μεταβολή της νεφοκάλυψης και για τα 

τρία εξεταζόμενα σενάρια στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΚΛΑΣΜΑ ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (C, %) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1961-1990*, 2071-2080, 2081-2090 ΚΑΙ 

2091-2100, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2080, 2081-2090, 

2091-2100 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1961-1990 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ C ΔC % 

  Α2 Β2 Α2 Β2 Α2 Β2 

1961-1990 36,0±5,5 35,9±3,1         

2071-2080 32,1±5,6 32,9±4,1 -3,9±1,7 -3,0±1,4 

-

11,0±4,9 -8,8±4,7 

2081-2090 30,8±5,1 32,3±3,8 -5,2±1,7 -3,6±1,2 

-

14,7±4,3 

-

10,3±4,0 

2091-2100 30,4±5,2 33,0±4,3 -5,6±2,0 -2,9±2 

-

15,6±5,4 -8,3±5,9 

 
Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων 

για το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 

* Οι μικρές διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις των κλιματικών παραμέτρων στην περίοδο αναφοράς 1961-1990 για τα διαφορετικά σενάρια εκπομπών 

οφείλονται στο ότι οι κλιματικές παράμετροι υπολογίζονται από διαφορετικά σύνολα κλιματικών προσομοιώσεων για τα διαφορετικά σενάρια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 

RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ:  ΚΛΑΣΜΑ ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (C, %), 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-

1990 

Περίοδοι  C Δ C (%) 

1961-1990 39,2±5,9     

2021-2050 37,0±5,7 -2,1±0,6 -5,5±1,7 

2071-2100 34,7±5,7 -4,5±1,1 

-

11,7±3,1 

 

 

3.2.5 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η εισερχόμενη ακτινοβολία μικρού μήκους 

κύματος που φθάνει στην επιφάνεια θα παρουσιάσει μικρή αύξηση στην Ελλάδα βάσει των 

Σεναρίων Εκπομπών Α2, Α1Β και Β2. Η αύξηση αυτή ενδεχομένως σχετίζεται με την εκτιμώμενη 

μείωση την νεφοκάλυψης. 

 

Στην περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Α2, προβλέπεται ότι η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία 

κατά τη διάρκεια του έτους για την επικράτεια θα αυξηθεί κατά 4,5 W/m2 την περίοδο 2091-2100 

σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου. Η αύξηση  θα είναι μικρότερη στην περιοχή του Βορείου 

Αιγαίου δεδομένου ότι, εν γένει, στην Δυτική Ελλάδα παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση της 

ακτινοβολίας σε σύγκριση με την Ανατολική.  

 

Ετησίως στην Ελλάδα η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας θα κυμανθεί μεταξύ 6,5 W/m2 και 9 W/ 

m2. Κατά τη χειμερινή περίοδο η εκτιμώμενη αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας 

γενικά στις βόρειες περιοχές θα είναι μικρότερη και δεν θα ξεπεράσει τα 3 W/τετρ. μέτρο. Το θέρος 

η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 3,5 W/m2. Η σημαντικότερη 

αύξηση κατά το θέρος προβλέπεται στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα (8-10 W/m2). Η εντονότερη 

αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας για την Ελλάδα προβλέπεται κατά την άνοιξη και 

θα είναι ίση με 9 W/m2. Τέλος, κατά το φθινόπωρο προβλέπεται η συγκριτικά μικρότερη αύξηση 

της εισερχόμενης μικρού μήκους κύματος ακτινοβολίας (2 W/m2 για ολόκληρη την Ελλάδα).  

 

Για την περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Α1Β, η μέση ετήσια τιμή της εισερχόμενης ηλιακής 

ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της χώρας προβλέπεται ότι την περίοδο 2091-2100 θα 

αυξηθεί κατά 2,4 W/m2. Η αύξηση θα κυμανθεί στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος μεταξύ 2 W/m2 

και 4,5 W/m2, όπου οι μικρότερες τιμές θα εμφανιστούν στο Βόρειο Αιγαίο. Κατά τη χειμερινή 

περίοδο η αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος θα 

κυμανθεί μεταξύ 3 W/m2 και 5 W/m2. Το θέρος η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην 

επιφάνεια δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά.  

 

Η μεγαλύτερη αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας για τη χώρα προβλέπεται κατά την 

άνοιξη και θα είναι ίση με 10 W/m2. Η αύξηση αυτή δεν θα είναι τόσο έντονη στην περιοχή Βορείου 

Αιγαίου όπου θα κυμανθεί μεταξύ 8 W/m2 και 11 W/m2. Τέλος κατά το φθινόπωρο η εισερχόμενη 

μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία προβλέπεται ότι θα μειωθεί.  
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Στην περίπτωση του Σεναρίου Β2 η αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ανά την Ελλάδα 

είναι μικρότερη σε σύγκριση με το Σενάριο Α2. Ειδικότερα, βάσει των προσομοιώσεων, προκύπτει 

ότι η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία για την Ελλάδα ως σύνολο κατά τη διάρκεια του έτους στο 

τέλος του 21ου αιώνα θα είναι μεγαλύτερη κατά 2,3 W/m2 σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου. 

Και στην περίπτωση του Σεναρίου Β2, η μέγιστη αύξηση της προσπίπτουσας στην επιφάνεια 

ηλιακής ακτινοβολίας προβλέπεται την άνοιξη και η ελάχιστη το φθινόπωρο.  

 

Ειδικότερα, για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου, αναμένονται πολύ μικρές μεταβολές και για τα 

τρία κλιματικά Σενάρια από την περίοδο αναφοράς στις επόμενες δεκαετίες. Κατά μέσο όρο η 

αύξηση θα είναι της τάξεως του 2%. 

 

Πιο αναλυτικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνεται η μεταβολή της εισερχόμενης 

ακτινοβολίας και για τα τρία εξεταζόμενα σενάρια στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (S, W/Τ.Μ.) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ S ΔS % 

  Α2 Β2 Α2 Β2 Α2 Β2 

1961-

1990 192,3±20,9 199,3±22,3         

2071-

2080 194,6±20,2 202,3±18,5 2,3±4,2 3,0±5,5 1,3±2,5 1,8±3,4 

2081-

2090 196,1±19,8 203,1±18,4 3,8±4,9 3,8±5,3 2,1±3,1 2,2±3,3 

2091-

2100 195,8±20,4 201,3±18,1 3,5±5,4 2,1±6,0 1,9±3,3 1,3±3,6 

 
Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων 

για το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 

RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (S, W/ΤΕΤΡ. Μ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ S ΔS % 

1961-

1990 186,5±18,6     

2021-

2050 187,3±18,4 0,9±1,3 0,5±0,7 

2071-

2100 188,2±18,5 1,8±2,2 1,0±1,1 

 

3.2.6 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ 

Η μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου για την Ελλάδα δεν αναμένεται να μεταβληθεί 

μεταξύ του μελλοντικού και του παρόντος κλίματος βάσει και των τριών Σεναρίων Εκπομπών (Α2, 
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Α1Β και Β2). Πάρα ταύτα σε συγκεκριμένες περιοχές, προς τα τέλη του 21ου αιώνα αναμένονται 

σημαντικές μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου σε εποχική και ετήσια βάση. 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση του πιο ακραίου υπό μελέτη Σεναρίου Α2, η μέση ετήσια τιμή 

της ταχύτητας του ανέμου θα παραμείνει αμετάβλητη στα Δωδεκάνησα. Κατά το χειμώνα η μέση 

ταχύτητα του ανέμου θα μειωθεί ανά την Ελλάδα. Η ταχύτητα του ανέμου για την Ελλάδα εκτιμάται 

ότι θα αυξηθεί κατά το θέρος περίπου κατά 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην προβλεπόμενη από 

τα πρότυπα ενίσχυση των Ετησίων ανέμων στο Αιγαίο.  

 

Κατά τις ενδιάμεσες εποχές, η ταχύτητα του ανέμου για την Ελλάδα προβλέπεται ότι δεν θα 

μεταβληθεί ουσιωδώς.  

 

Στην περίπτωση του ηπιότερου Σεναρίου Β2 προβλέπεται ότι οι μεταβολές των μέσων εποχικών και 

της μέσης ετήσιας ταχύτητας του ανέμου στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος θα έχουν το ίδιο 

πρόσημο με την περίπτωση του Σεναρίου Α2 αλλά μικρότερη απόλυτη τιμή. Εξαίρεση αποτελεί η 

περιοχή του Αιγαίου κατά το θέρος, όπου οι μεταβολές της έντασης των Ετησίων είναι για τα δύο 

Σενάρια περίπου ίσες. Τέλος, παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και στην περίπτωση του 

ενδιάμεσου Σεναρίου Α1Β.  

 

Σε εποχική βάση η ταχύτητα του ανέμου στο σύνολο της Ελλάδα θα αυξηθεί κατά το θέρος, εξαιτίας 

της ενίσχυσης των Ετησίων στο Αιγαίο, περίπου κατά 4%. Τονίζεται ότι, ενώ τα πρότυπα του 

PRUDENCE (Σενάρια Α2 και Β2) προβλέπουν ότι η μέγιστη ενίσχυση των Ετησίων θα παρατηρηθεί 

στο Κεντρικό Αιγαίο, τα πρότυπα του ENSEMBLE (Σενάριο A1B) προβλέπουν ότι η μέγιστη ενίσχυση 

του ανέμου κατά το θέρος, σε ποσοστό άνω του 10%, αναμένεται στο Βόρειο Αιγαίο.  

 

Κατά το χειμώνα αντίθετα προβλέπεται ελάττωση της έντασης του ανέμου σε όλες της περιοχές της 

Ελλάδος, η οποία θα είναι  πιο ήπια στα νησιά του Αιγαίου (3%). Κατά τις ενδιάμεσες εποχές οι 

μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου είναι αντίστοιχες αυτών που εκτιμώνται για τα Σενάρια Α2 και 

Β2. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο του έτους, δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές στην 

περίπτωση κανενός εκ των τριών Σεναρίων. 

 

Πιο αναλυτικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνεται η μεταβολή της ταχύτητας ανέμου και 

για τα τρία εξεταζόμενα σενάρια στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (V, Μ./ΔΕΥΤ.) ΣΤΗΝ ΠΒΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ V ΔV % 

  Α2 Β2 Α2 Β2 Α2 Β2 

1961-1990 5,59±0,65 5,60±0,64         

2071-2080 5,55±0,62 5,56±0,67 

-

0,04±0,12 0,01±0,22 -0,6±2,0 0,3±4,0 

2081-2090 5,62±0,65 5,65±0,69 0,03±0,10 

-

0,03±0,16 0,6±1,7 -0,5±3,1 

2091-2100 5,68±0,68 6,67±0,81 0,09±0,17 0,05±0,16 1,6±3,0 1,0±3,0 
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Τα αποτελέσματα δίδονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση 13 προσομοιώσεων για το Σενάριο Εκπομπών Α2 και 8 προσομοιώσεων για 

το Σενάριο Εκπομπών Β2, αντίστοιχα, και στηρίζονται στο πρόγραμμα PRUDENCE. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΕΣ 1961-1990*, 2021-2050 ΚΑΙ 2071-2100 ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 12 

RCMS ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLES. SRES Α1Β ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (V, 

Μ./ΔΕΥΤ.) ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2021-2050 

ΚΑΙ 1961-1990 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΑ 

Περίοδοι V ΔV (%) 

1961-1990 6,21±0,96     

2021-2050 6,26±0,95 0,05±0,08 0,8±1,4 

2071-2100 6,38±0,96 0,18±0,18 2,9±2,9 

 

 

3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΒΑ 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αναμένεται να είναι πιο σοβαρές λόγω της εμφάνισης ακραίων 

καιρικών φαινομένων παρά λόγω μιας μακροχρόνιας αλλαγής στο “μέσο” κλίμα. Η μελέτη της 

Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011) κατέδειξε ότι οι μεταβολές στη συχνότητα και ένταση των 

ακραίων φαινομένων θα είναι μια από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ελλαδικό 

χώρο 

Λόγω της ύπαρξης πολυπλοκότητας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και κοινωνικών 

συστημάτων και του κλιματικού συστήματος, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν και να περιγραφούν 

πλήρως και άμεσα οι επιπτώσεις από μια κλιματική αλλαγή. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται 

ως δείκτες οι παρατηρούμενες μεταβολές σε εμφανή και μετρήσιμα χαρακτηριστικά των φυσικών 

συστημάτων και των ανθρώπινων κοινωνιών τα οποία παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση από την 

κλιματική αλλαγή και είναι ικανά να προκαλέσουν αλλαγές στο σύνολο του συστήματος. Για 

παράδειγμα, ως δείκτης για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα θεωρείται η 

αλλαγή στη βλαστητική περίοδο των καλλιεργειών. 

 

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του περιοχικού κλιματικού προτύπου RACMO2, που 

αναπτύχθηκε στο Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (KNMI), με διακριτική 

ικανότητα 0,25 μοιρών (25 χλμ. περίπου). Τα δεδομένα του προτύπου δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 

του κοινοτικού προγράμματος ENSEMBLES (www.ensembles-eu.org), όπου συμμετέχει και το 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το πρόγραμμα αυτό κατασκευάζει πρότυπα ακραίων κλιματικών 

φαινομένων καθώς και τη µελέτη της αβεβαιότητάς τους. Το συγκεκριμένο πρότυπο επιλέχθηκε 

λόγω της αξιοπιστίας του. Κατά τον έλεγχο αξιοπιστίας των κλιματικών προτύπων που έγιναν οι 

προσομοιώσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος ENSEMBLES, βρέθηκε ότι η προσομοίωση του 

RACMO2 έχει μεγαλύτερη ακρίβεια για τα ακραία της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Τα 

δεδομένα καλύπτουν μια χρονική περίοδο 30 ετών, 1961-1990, για το παρόν κλίμα και δύο 

μελλοντικές χρονικές περιόδους, 2021-2050 και 2071-2100, για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής 

βάσει του Σεναρίου Α1Β της IPCC. Υπολογίζονται οι αλλαγές σε σχετικούς κλιματικούς δείκτες 
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μεταξύ κάθε μελλοντικής περιόδου (2021-2050 και 2071-2100) και της περιόδου αναφοράς (1961-

1990).  

 

3.3.1 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Στην ΕΙΚΟΝΑ 11 και ΕΙΚΟΝΑ 12 Error! Reference source not found.απεικονίζονται οι αλλαγές στη 

μέση ελάχιστη χειμερινή θερμοκρασία. Όλες οι περιοχές της Ελλάδος αναμένεται να έχουν περίπου 

κατά 1,5 0C το 2021-2050 και κατά 3,5 0C το 2071-2100 υψηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες το 

χειμώνα. Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι μικρότερη στην περιοχή του 

Βορείου Αιγαίου και γενικά στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Οι μέσες μέγιστες θερινές 

θερμοκρασίες αυξάνονται περισσότερο από τις αντίστοιχες ελάχιστες χειμερινές (ΕΙΚΟΝΑ 

12ΕΙΚΟΝΑ 13 και ΕΙΚΟΝΑ 14). Αυτή η αύξηση ξεπερνά τον 1,5 0C, φθάνοντας σε μερικές 

περιπτώσεις τους 2,5 0C για το 2021-2050. Για την περίοδο 2071-2100 η αντίστοιχη αύξηση φθάνει 

και τους 5 0C.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 11:  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990, 
(Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 (ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟC)
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ΕΙΚΟΝΑ 12: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990, (Β) 
2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 (ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟC) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 13:  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990, 
(ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟC)
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ΕΙΚΟΝΑ 14: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 
(ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟC

 

3.3.2 ΘΕΡΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ 

Στις ΕΙΚΟΝΑ 15 και ΕΙΚΟΝΑ 16 

 

ΕΙΚΟΝΑ 17: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 20°C ΜΕΤΑΞΥ) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-
1990

 αποτυπώνονται οι αλλαγές στον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 

35 0C. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη δυσφορία του 

πληθυσμού. Είναι εμφανές ότι σε όλη την ελληνική επικράτεια ο αριθμός των ημερών όπου η 

θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 0C αυξάνεται. Στα νησιά του Αιγαίου η αύξηση των αναμενόμενων 

“πολύ θερμών” ημερών προβλέπεται να είναι μικρότερη. Ο αριθμός τους έχει μικρές μεταβολές για 

κάθε νησί. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν μικρές ανοδικές τάσεις του δείκτη στο παρόν, που ωστόσο 

δείχνουν να αυξάνουν στη μελλοντική περίοδο. Στατιστικά σημαντική είναι η τάση του δείκτη στη 
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Λέσβο και τη Λήμνο στο παρόν με ρυθμό αύξησης 1,4 μέρες ανά δεκαετία, ενώ για το μέλλον οι 

τάσεις σε όλες τις μελετώμενες θέσεις εκτιμήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές, με το ρυθμό 

αύξησης να κυμαίνεται από 2,3 έως 3,3 μέρες ανά δεκαετία. 

 

Η μικρότερη αύξηση αυτών των ημερών στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου συγκριτικά με άλλες 

περιοχές της χώρας, οφείλεται στην επίδραση της θάλασσας, η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο στο 

μετριασμό της έντονης ζέστης το καλοκαίρι, κυρίως εξαιτίας της ευεργετικής επίδρασης της 

θαλάσσιας αύρας 

 

Μια επίσης σημαντική παράμετρος είναι η μεταβολή του αριθμού των θερμών νυκτών κάθε χρόνο. 

Ορίζονται ως θερμές (ή τροπικές) νύκτες εκείνες κατά τις οποίες η ελάχιστη θερμοκρασία ξεπερνά 

τους 20 0C. Η παράμετρος αυτή συνδέεται στενά με την υγεία του πληθυσμού, δεδομένου ότι μια 

“θερμή νύκτα” μετά από μια ημέρα καύσωνα μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του επιπέδου 

δυσφορίας των ανθρώπων. Οι θερμές νύκτες αυξάνονται σχεδόν παντού, αλλά οι παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές πλήττονται περισσότερο. Τα νησιά του Αιγαίου υπολογίζεται ότι θα βιώσουν 

ετησίως 40 επιπλέον ημέρες για την περίοδο 2021-2050 και 80 επιπλέον ημέρες το 2071-2100 με 

υψηλές νυκτερινές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, παρατηρείται θετική τάση στο δείκτη για όλα τα 

νησιά σε παρόν και μέλλον (εκτός από τον Άγιο Ευστράτιο). Οι τάσεις του δείκτη βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές για την παροντική περίοδο στη Χίο, και σε όλα νησιά (με μόνη εξαίρεση τα 

Ψαρά) για τη μελλοντική περίοδο. Συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης  παρατηρείται στα 

νησιά της Χίου και Σάμου.  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 15: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 35°C ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990
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ΕΙΚΟΝΑ 16: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 35°C ΜΕΤΑΞΥ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 17: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 20°C ΜΕΤΑΞΥ) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-
1990
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ΕΙΚΟΝΑ 18: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 20°C ΜΕΤΑΞΥ  2071-2100 ΚΑΙ 1961-
1990 

 

3.3.3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΞΗΡΑΣΙΑ 

Οι αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods) αποτελούν ένα ακόμα ανησυχητικό φαινόμενο, ιδίως εάν 

μεταβληθεί η συχνότητά τους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στις ΕΙΚΟΝΑ 19Error! Reference source 

not found. και 20 αποτυπώνονται οι εκατοστιαίες μεταβολές της μέγιστης ποσότητας του νερού 

που κατακρημνίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός τριών συνεχών ημερών) κατά τη 

διάρκεια του έτους. Η ΕΜΕΚΑ δείχνει μια αυξητική τάση αυτής της παραμέτρου, που συνδυάζεται 

με παράλληλη μείωση της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης, συνεπάγεται ότι περισσότερες και πιο 

ραγδαίες βροχές θα σημειώνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πλημμυρικών φαινομένων. Στην Εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι αλλαγές στην περίοδο 

2021-2050. Η περιοχή Βορείου Αιγαίου καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδος εμφανίζουν μικρή 

αύξηση η οποία όμως δεν είναι σημαντική για το 2021-2050. Αντίθετα, άλλες περιοχές 

παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις της έντασης των ακραίων βροχοπτώσεων.  

 

Συμπληρωματικά με τα στοιχεία της ΕΜΕΚΑ, παρατίθενται και πρόσθετα στοιχεία από την μελέτη 

των Κωστοπούλου, Μπερτσουκλή και Κίζου με τίτλο: «Εκτίμηση Μελλοντικών Κλιματικών Δεικτών 

Στα Νησιά Του Βορειοανατολικού Αιγαίου» στην οποία  επίσης καταγράφεται ότι οι ακραίες 

βροχοπτώσεις θα αυξηθούν στο μέλλον, ενώ για την πληρότητα των στοιχείων, εξετάζεται και οι 

μέρες με ασθενείς βροχοπτώσεις. Ο δείκτης αυτός είναι θετικός τόσο για την περίοδο 1950-2000 

όσο και για την περίοδο 2050-2100, για την τελευταία ωστόσο οι τιμές των τάσεων εξασθενούν 

σημαντικά. Συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική βρέθηκε η τάση του δείκτη για τις Οινούσσες με 

ρυθμό της τάξης των 2,8 ημερών ανά δεκαετία στο παρόν, ενώ στο μέλλον δεν υπάρχει καμία 

στατιστικά σημαντική τάση του δείκτη.  

 

 

 



           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  220 
 

           

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 19: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
(Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 

Αναλύονται επίσης οι αλλαγές στη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας, δηλαδή οι αλλαγές στη 

διάρκεια των συνεχών ημερών όπου οι βροχοπτώσεις είναι λιγότερες από 1 χλστ. την ημέρα. Στις 

ΕΙΚΟΝΑ 21Error! Reference source not found. και 22 φαίνεται ότι η διάρκεια των ξηρών περιόδων 

αυξάνεται. Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου θα υποστούν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και αναμένονται 

περισσότερες από 20 επιπλέον ημέρες ξηρασίας μέχρι το 2021-2050 και μέχρι 40 ημέρες το 2071-

2100. 
 

 



           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  221 
 

           

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ  2021-2050 ΚΑΙ 1961-
1990

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 22: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ  2071-2100 ΚΑΙ 1961-
1990

3.3.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΑΓΕΤΟ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

Στις ΕΙΚΟΝΑ 23 και 24 παρουσιάζονται οι αλλαγές του αριθμού των νυκτερινών παγετών ανά έτος. 

Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική για τις αγροτικές περιοχές, ιδίως γι’ αυτές όπου 

υπάρχουν ευαίσθητες καλλιέργειες, όπως είναι τα εσπεριδοειδή. Μειώσεις μικρότερες των 10-15 

ημέρες το 2021-2050 και κατά 25 ημέρες το 2071-2100 θα προκληθούν στο Βόρειο Αιγαίο γιατί η 

περιοχή χαρακτηρίζεται και σήμερα από μικρό έως μηδαμινό αριθμό ημερών με νυκτερινό παγετό. 

Γενικά ο συγκεκριμένος δείκτης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περιοχή μελέτης 

διότι στο παρόν κλίμα μόνο για τη Σάμο οι τιμές του βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Η τάση του 

δείκτη είναι αρνητική στο παρόν (1950-2000), αλλά και στο μέλλον (2050-2100), υποδηλώνοντας 

ελάττωση στον αριθμό ημερών που παρατηρούνται επεισόδια παγετού. 
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Επιπλέον του αριθμού των ημερών με παγετό, εξετάστηκε και η παράμετρος της βλαστητικής 

περιόδου, η οποία ορίζεται ως η περίοδος με ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη φυτών και 

καλλιεργειών και περιλαμβάνει τον αριθμό των ημερών που μεσολαβούν μεταξύ του τελευταίου 

ανοιξιάτικου παγετού και του πρώτου φθινοπωρινού παγετού. Στην ΕΙΚΟΝΑ 23Error! Reference 

source not found. και 26 παρουσιάζονται οι αλλαγές στη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου, η 

οποία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις ως αποτέλεσμα της νωρίτερης λήξης και βραδύτερης έναρξης 

των ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών παγετών αντίστοιχα. Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, 

υπάρχουν αυξήσεις μικρότερες των 10 ημερών το 2021-2050 και 15 το 2071-2100. 

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 23: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990

  

ΕΙΚΟΝΑ 24: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990
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ΕΙΚΟΝΑ 25: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-
1990, (Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 26: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 1961-
1990, (Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990

 

3.3.5 ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ 

Μια σημαντική επίπτωση της κλιματικής θέρμανσης είναι η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Η αυξανόμενη ζήτηση μπορεί να προκαλέσει διακοπές ρεύματος 

και υπερφόρτωση στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας, σε βαθμό που να μην μπορεί να καλύψει τα 

επίπεδα ζήτησης. Στην ΕΙΚΟΝΑ 27 και ΕΙΚΟΝΑ 28 αποτυπώνονται οι αλλαγές στον αριθμό των 

ημερών ανά έτος κατά τις οποίες υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις ψύξης. Αυτές οι ημέρες ορίζονται 

ως εκείνες κατά τις οποίες η ημερήσια θερμοκρασία υπερβαίνει κατά 5 0C τη θερμοκρασία βάσης 

που χρησιμοποιήθηκε για τις βαθμοημέρες ψύξης. Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου η μεταβολές 

θα είναι ηπιότερες συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γενικότερα οι νησιωτικές και ορεινές 
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περιοχές θα παρουσιάσουν λιγότερες από 10 επιπλέον ημέρες το έτος τη χρονική περίοδο 2021-

2050 και 30 μέρες το έτος κατά τη χρονική περίοδο 2071-2100 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, 

1961 1990. Μια θετική πτυχή της αλλαγής του κλίματος αποτελεί η μείωση των απαιτήσεων για 

θέρμανση που προβλέπεται για τη χειμερινή περίοδο.  

Στην ΕΙΚΟΝΑ 29 και στην ΕΙΚΟΝΑ 30

 

ΕΙΚΟΝΑ 29: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990, (Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 

 παρουσιάζονται οι αλλαγές στον αριθμό ημερών με αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης. Από το 

ποσοστό αυτό καθίσταται προφανές ότι σχεδόν στο σύνολο της Ελλάδος παρατηρείται μείωση των 

απαιτήσεων θέρμανσης τη χειμερινή περίοδο. Η μείωση αυτή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 

περίπου 15 με 20 ημέρες κατ’ έτος το 2021-2050 και τις 30 ημέρες το 2071-2100. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 27: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 ΚΑΙ 1961-1990 
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ΕΙΚΟΝΑ 28: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990

 

ΕΙΚΟΝΑ 29: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990, (Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990 
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ΕΙΚΟΝΑ 30: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ (Α) 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990, (Β) 2071-2100 ΚΑΙ 1961-1990

 

3.3.6 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Οι δασικές πυρκαγιές, όπως και κάθε άλλη φυσική διαδικασία ενός οικοσυστήματος, επηρεάζονται 

πολύ εύκολα από την κλιματική αλλαγή. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας εξαιτίας της κλιματικής 

αλλαγής θα αυξήσει την ξηρότητα της καύσιμης ύλης, ελαττώνοντας τη σχετική υγρασία, και το 

φαινόμενο αυτό θα γίνεται πιο έντονο στις περιοχές όπου μειώνεται η βροχόπτωση. Παράλληλα, η 

αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών συνθηκών αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στην τρωτότητα των δασών σε πυρκαγιές. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς (FWI) 

είναι ένας ημερήσιος δείκτης βασισμένος σε μετεωρολογικές παραμέτρους ο οποίος 

κατασκευάστηκε στον Καναδά και χρησιμοποιείται παγκόσμια για την εκτίμηση του κινδύνου 

πυρκαγιάς σε ένα γενικευμένο τύπο καυσίμου. Ο συγκεκριμένος δείκτης FWI αποτελείται από έξι 

τυποποιημένα συστατικά, όπου με κάθε ένα υπολογίζεται μια διαφορετική πτυχή του κινδύνου 

πυρκαγιάς. Τα πρώτα τρία συστατικά είναι κώδικες υγρασίας δασικών καυσίμων, οι οποίοι 

προσομοιώνουν τις ημερήσιες αλλαγές του περιεχομένου υγρασίας σε τρεις κατηγορίες δασικών 

καυσίμων με διαφορετικά ποσοστά ξήρανσης. Τα άλλα τρία συστατικά σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά πυρκαγιάς ως προς το ποσοστό διάδοσης, το βάρος των καταναλωμένων δασικών 

καυσίμων και την ένταση της πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς (FWI) είναι η 

αριθμητική εκτίμηση της έντασης μιας πυρκαγιάς και χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η 

δυσκολία ελέγχου πυρκαγιάς. Το σύστημα εξαρτάται μόνο από καιρικές μεταβλητές η λήψη των 

τιμών των οποίων πραγματοποιείται κάθε ημέρα το μεσημέρι. Αυτές είναι: η θερμοκρασία, η 

σχετική υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου και οι βροχοπτώσεις. Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια 

δεδομένα από το περιοδικό κλιματικό πρότυπο, όπως η μέγιστη θερμοκρασία (Tmax), η σχετική 

υγρασία (RH), η ταχύτητα του ανέμου στα 10μ. επάνω από το έδαφος και η συνολική βροχόπτωση, 

ως μεταβλητές εισαγωγής στο σύστημα FWI. Το σύστημα FWI αναπτύχθηκε για τα καναδικά δάση, 

αλλά βρήκε ευρεία εφαρμογή και σε άλλες χώρες και περιβάλλοντα, όπως το Μεξικό, τη 

Νοτιοανατολική Ασία, τη Φλόριντα, την Αργεντινή κ.λπ. Για τη λεκάνη της Μεσογείου, διάφορες 

μελέτες έδειξαν ότι το σύστημα FWI και τα συστατικά του ήταν κατάλληλα για την εκτίμηση του 

κινδύνου της πυρκαγιάς στην περιοχή (Moriondo et al., 2006). Βρέθηκε ότι τιμές του FWI 
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μεγαλύτερες του 15 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, ενώ, όταν 

FWI>30, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά αυξημένος. 

 

Η ΕΙΚΟΝΑ 31 και η ΕΙΚΟΝΑ 32 παρουσιάζουν τις αλλαγές στον αριθμό των ημερών με εξαιρετικά 

αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, μια παράμετρος που είναι εξίσου σημαντική για δασικές, γεωργικές 

και τουριστικές περιοχές. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος που εμφανίζεται στα νησιά του Βορείου 

Αιγαίου, ωστόσο δεν παρουσιάζονται εκεί οι ακραίες τιμές. Όπως φαίνεται στην Εικόνα, κατά την 

περίοδο 2021-2050 οι ημέρες για την περιοχή ενδιαφέροντος είναι μεταξύ 7-10, ενώ για την 

περίοδο 2071-2100 οι ημέρες αριθμούνται σε 26-31. 

 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ 31: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 
ΚΑΙ 1961-1990 

  

ΕΙΚΟΝΑ 32: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2071-2100 
ΚΑΙ 1961-1990 
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3.3.7 HΜΕΡΕΣ ΜΕ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Η επίδραση της θερμότητας στην άνεση (ή τη δυσφορία) που αισθάνεται κάποιος άνθρωπος 

καθορίζεται με τον υπολογισμό του humidex (Masterton and Richardson, 1979), μιας παραμέτρου 

που εκφράζει τη θερμοκρασία όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Ο humidex εφαρμόζεται σε 

καλοκαιρινές και γενικά θερμές περιόδους και περιγράφει την αισθητή θερμότητα κατά την έκθεση 

σε ζέστη και υγρασία. Ο humidex (σε 0C) μπορεί να υπολογιστεί με βάση την ακόλουθη σχέση: 

T (h) = Tmax + 5/9 * (e - 10) 

 

Όπου e η πίεση των υδρατμών (6,112 * 10^(7,5 * Tmax/ (237,7 + Tmax)) * h/100), Tmax η 

μέγιστη θερμοκρασία (0C ) του αέρα στα 2μ. και h η υγρασία (%). 

Επιπροσθέτως, έχουν καθιερωθεί έξι κατηγορίες του humidex: 

 

• < 29 0C : καθόλου δυσφορία 

• 30-34 0C : ελαφρά αίσθηση δυσφορίας 

• 35-39 0C : έντονη αίσθηση δυσφορίας, να αποφεύγεται η έντονη κόπωση 

• 40-45 0C : υψηλή αίσθηση δυσφορίας, να αποφεύγεται η κόπωση 

• 46-53 0C : σημαντικός κίνδυνος, να αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα 

• > 54 0C : μεγάλος κίνδυνος για την υγεία, πιθανή καρδιακή προσβολή 

 
Στις ΕΙΚΟΝΑ 33 και ΕΙΚΟΝΑ 34

 

ΕΙΚΟΝΑ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ (HUMIDEX >38 °C) ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990

 παρουσιάζονται οι μεταβολές του αριθμού των ημερών στη μεγαλύτερη περίοδο κατ’ έτος που ο 

δείκτης humidex ξεπερνά τους 38 0C. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί, ότι, αντίθετα με την 

περίπτωση των καυσώνων, όπου τα ηπειρωτικά διαμερίσματα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες 

αλλαγές, εδώ τα παράκτια και νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας μας επηρεάζονται περισσότερο. 

Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο η διάρκεια της περιόδου με humidex >38 0C θα αυξηθεί κατά 10 ημέρες το 

2021-2050 και κατά 20 ημέρες το 2071-2100.  
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ΕΙΚΟΝΑ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ (HUMIDEX >38 °C) ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990

ΕΙΚΟΝΑ 34: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ (HUMIDEX >38 °C) ΜΕΤΑΞΥ 2071-2100 ΚΑΙ 
1961-1990 
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3.3.8  ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται η μεταβολή κλιματικών παραμέτρων και η σύνδεσή τους με 

πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθητικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τα 

κλιµατικά Σενάρια Α1Β (υπόδειγµα ECHAM5), Α2 και Β2 (υπόδειγμα HadCM3).  

 

Για τα κατολισθητικά φαινόμενα εξετάστηκε η επίδραση της μεταβολής της έντασης της 

βροχόπτωσης (Caine,1980, Κούκης και Ζιούρκας, 1989). Για την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων 

κατολισθήσεων ως δείκτης χρησιμοποιήθηκε η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων της βροχόπτωσης 

πέρα από τα οποία υπάρχει πιθανότητα κατολίσθησης. Γι αυτή την διαδικασία χρησιµοποιήθηκαν 

τα όρια των Caine (1980) (παγκόσµιο όριο –global threshold) και Calcaterra et al. (2000) (όριο στην 

περιοχή της Μεσογείου– local threshold).  

 

Τα αποτελέσματα ήταν αποτέλεσμα του υπολογισμού της εκατοστιαίας διαφοράς ως προς την 

πιθανότητα υπέρβασης των ορίων της βροχόπτωσης µεταξύ της περιόδου ελέγχου (1960-1990) και 

των περιόδων 2071-2100 (για τα Σενάρια Α2 και Β2) και 2090-2099 (για το ΣενάριοΑ1Β). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προέκυψε ότι για το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα 

υπάρξει αύξηση της εμφάνισης κατολισθητικών φαινομένων λιγότερο από 1,4 φορές για το σενάριο 

Α2 και έως 2 φορές για το σενάριο Β2. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΕΚΑ η εκατοστιαία μεταβολή 

πιθανότητας υπέρβασης του ορίου έντασης βροχόπτωσης που οδηγεί σε κατολισθήσεις για το 

σύνολο της Περιφέρειας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις με την υψηλότερη τιμή να 

καταγράφεται στην Λήμνο +80% περίπου και την μικρότερη στην Λέσβο -60%, για το σενάριο Α2. 

Αντίστοιχα, στο σενάριο Β2 η μεταβολή πιθανότητάς υπέρβασης του ορίου έντασης της 

βροχόπτωσης εμφανίζεται μεγαλύτερη. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στα Βόρεια της Λέσβου και 

στην Λήμνο. Τέλος για το σενάριο Α1Β, η μεταβολή κυμαίνεται από περίπου 20% έως 100%. Η 

μέγιστη τιμή εμφανιζεται στην Λήμνο και στα Ανατολικά της Σάμου.  

 

Ομοίως εξετάστηκε και το ποσοστό αύξησης πλημμυρικών φαινομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

σημαντικές αυξομειώσεις της πιθανότητας πλημμυρών κατά τόπους ανάλογα με το κλιματικό 

σενάριο και αυξήσεις των μέσων τιμών για τις περιόδους 2071-2100 και 2090-2099 για όλα τα 

σενάρια. Πιο συγκεκριμένα, για το σενάριο Α1Β εκτιμώνται αυξήσεις έως 80% για κάποια από τα 

νησιά της Περιφέρειας. Στο σενάριο Α2 η μεταβολή πιθανότητας υπέρβασης του ορίου έντασης 

βροχόπτωσης πέρα από το οποίο προκύπτει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας κυμαίνεται από 

περίπου -40% έως περίπου +130%. Οι μεγαλύτερες τιμές και για τα δύο σενάρια εμφανίζονται στο 

νησί της Λήμνου, ενώ, οι μικρότερες παρουσιάζονται στο νησί της Λέσβου. Τέλος για το σενάριο Β2 

το ποσοστό για τα νησιά της Περιφέρειας κυμαίνεται από περίπου 80% έως και 200% με τις 

μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται στα βόρεια της Λέσβου. 

 

Σε παρόμοιες αυξομειώσεις στις τιμές καταλήγουν ερευνητές όπως οι Frei et al. (2006). Στο φάσµα 

των τιµών αυτών τόσο της μελέτης της ΕΜΕΚΑ όσο και άλλων (Huntingford et al., 2003, Barnett et 

al., 2006,  Frei et al., 2006) δείχνει την αβεβαιότητα που υπάρχει στην πρόβλεψη τιμών. 
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Στα πλαίσια της μελέτης των Κωστοπούλου, Μπερτσουκλή και Κίζου, υπολογίστηκαν επίσης, οι 

πολύ θερμές ημέρες, που ορίζονται ως οι η μέρες που η μέγιστη θερμοκρασία ξεπερνά τους 30ºC. 

Παρατηρείται θετική τάση του δείκτη, δηλαδή ο αριθμός των θερμών ημερών το έτος αυξάνεται, 

ιδιαίτερα για τη μελλοντική περίοδο. Οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές για την περίοδο 1950-

2000 για τη Χίο και τη Λήμνο, με ρυθμό αύξησης 2,5 και 2,3 ημέρες ανά δεκαετία αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τη μελλοντική περίοδο, όλα τα νησιά παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές τάσεις 

και ο ρυθμός αύξησης των πολύ θερμών ημερών κυμαίνεται μεταξύ 0,9 και 6,2 περισσότερες 

ημέρες ανά δεκαετία. 

 

Εξετάστηκε επιπλέον ο αριθμός θερινών ημερών ή αλλιώς ημερών καλοκαιρίας. Τέτοιες ημέρες 

χαρακτηρίζονται εκείνες που η μέγιστη θερμοκρασία τους ξεπερνά τους 25ºC. Παρατηρείται μία 

σαφής θετική τάση στον αριθμό των θερινών ημερών στο παρόν, αλλά με ιδιαίτερο ρυθμό αύξησης 

στο μέλλον. Η στατιστική σημαντικότητα της τάσης περιορίζεται όμως, μόνο στον Άγιο Ευστράτιο 

για την περίοδο 1950-2000 (της τάξης των 2 ημερών ανά δεκαετία), ενώ για το σύνολο των νησιών 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές τάσεις στο μέλλον. Για τη μελλοντική περίοδο, ο ρυθμός 

αύξησης των ημερών καλοκαιρίας κυμαίνεται από 3,9 έως 8,7 μέρες ανά δεκαετία. 

 

Εξετάζεται επίσης ο αριθμός των ημερών που η ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε ως μικρότερη 

του 10ου εκατοστημορίου. Με άλλα λόγια ορίζει τις νύχτες που θεωρούνται δροσερές το καλοκαίρι 

και ψυχρές το χειμώνα. Η τάση του δείκτη στη Χίο είναι η μοναδική που βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική για την παροντική περίοδο, ενώ στατιστικά σημαντικές βρέθηκαν οι τάσεις σε όλα τα 

νησιά για τη μελλοντική περίοδο. Για την πεντηκονταετία 1950-2000, παρατηρείται μείωση των 

ψυχρών νυχτών με ρυθμό μείωσης -1, - 2 μέρες ανά δεκαετία στη Χίο, ενώ στην περίοδο 2050-

2100, ο ρυθμός μείωσης των ψυχρών νυκτών κυμαίνεται από -1,7 μέρες έως και -2 ημέρες ανά 

δεκαετία. Η μείωση των ψυχρών νυκτών αποτελεί επίσης ένδειξη μετάβασης της περιοχής μελέτης 

σε ένα θερμότερο μέλλον. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωμένα και ποσοτικοποιημένα τα στοιχεία που 

διερευνήθηκαν στις παραπάνω παραγράφους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ελάχιστη χειμερινή 

θερμοκρασία (C) 

1,5 Περίοδος 2021-2050 

3,5 Περίοδος 2071-2100 

Μέγιστη καλοκαιρινή 

θερμοκρασία ( C) 

1,5 Περίοδος 2021-2050 

3,5 Περίοδος 2071-2100 

Tmax>35 C (ημέρες) 
10 Περίοδος 2021-2050 

15 Περίοδος 2071-2100 

Tmax>20 C (ημέρες) 
25 Περίοδος 2021-2050 

50 Περίοδος 2071-2100 

Μέγιστη βροχόπτωση σε 3 

ημέρες ( %) 

0 Περίοδος 2021-2050 

10 Περίοδος 2071-2100 

Διάρκεια ξηρής περιόδου 

(ημέρες) 

10 Περίοδος 2021-2050 

30 Περίοδος 2071-2100 

Αριθμός παγετών (ημέρες) 0 Περίοδος 2021-2050 
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0 Περίοδος 2071-2100 

Βλαστητική περίοδος (ημέρες) 
10 Περίοδος 2021-2050 

15 Περίοδος 2071-2100 

Ανάγκες για ισχυρή ψύξη 

(ημέρες) 

5 Περίοδος 2021-2050 

20 Περίοδος 2071-2100 

Ανάγκες για ισχυρή θέρμανση 

(ημέρες) 

-15 Περίοδος 2021-2050 

-30 Περίοδος 2071-2100 

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς 

(ημέρες) 

10 Περίοδος 2021-2050 

30 Περίοδος 2071-2100 

Έντονη δυσφορία (ημέρες) 
10 Περίοδος 2021-2050 

20 Περίοδος 2071-2100 

 

 

Στις Εικόνες που ακολουθούν συνοψίζονται τα σημαντικότερα ευρήματα των τάσεων των ακραίων 

κλιματικών δεικτών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται ανά ζεύγη (παρόν/μέλλον) οι τάσεις για τους 

δείκτες των Τροπικών νυκτών (TR20), θερινών ημερών (SU25), πολύ θερμών ημερών (HD30) και 

τέλος των ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία μικρότερη του 10ου εκατοστημορίου (ΤΝQ10) και των 

ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη του 90ου εκατοστημορίου (ΤΧQ90). Οι θετικές τάσεις 

συμβολίζονται με τρίγωνα ανοδικής φοράς κόκκινου χρώματος, ενώ οι αρνητικές τάσεις 

συμβολίζονται με τρίγωνα καθοδικής φοράς μπλε χρώματος. Το μέγεθος του τριγώνου αντιστοιχεί 

στο ρυθμό μεταβολής της τάσης σε αριθμό ημερών ανά δεκαετία. Τα γεμάτα χρώμα τρίγωνα 

υποδεικνύουν τις στατιστικά σημαντικές τάσεις σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.1. Συνολικά, οι 

δείκτες αυτοί συνηγορούν στη αλλαγή του κλίματος της περιοχής μελέτης προς θερμότερες 

συνθήκες προς το τέλος του 21ου αιώνα, όπως φαίνεται από την ελάττωση που παρατηρείται στις 

ψυχρές νύχτες, την αύξηση των τροπικών νυχτών και την αύξηση των θερμών και πολύ θερμών 

ημερών. 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 35: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΝΥΧΤΩΝ (TR20) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-2000 ΚΑΙ 2050-2100 ΚΑΙ (HD30) ΘΕΡΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-2000 ΚΑΙ 2050-2100 



           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  233 
 

           

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 36: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 90ΟΥ ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟΥ (TXQ90) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 37: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (SU25) ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 
10ΟΥ ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1950-2000 ΚΑΙ 2050-2100 

 

 

3.3.9 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

3.3.9.Ι ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Από προσομοιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την περιοχή της Ελλάδος (Σενάριο RCP4.5, 

κλιματικό μοντέλο CMIP5), εκτιμάται ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής 

αλλαγής δεν θα υπερβεί (το έτος 2080) τα 0,5 μέτρα (ΕΙΚΟΝΑ 38Error! Reference source not 

found.). Μικρότερη αύξηση εκτιμάται για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου 

περίπου 0,39 m. 
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ΕΙΚΟΝΑ 38: ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

3.3.9.II ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Σύμφωνα με την μελέτη της ΕΜΕΚΑ για τις παλιοκλιματικές αλλαγές, φαίνεται ότι οι ρυθμοί 

μεταβολής των επιφανειακών θαλάσσιων θερμοκρασιών (SST) της Μεσογείου από τις αρχές του 

19ου αιώνα μέχρι το 2008 είναι +0,04 0C/δεκαετία, ενώ του Αιγαίου είναι κατά πολύ χαμηλότεροι, 

της τάξεως των 0,01 0C/δεκαετία (Axaopoulos and Sofianos, 2009). 

 

Όμως, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το Αιγαίο εμφανίζει πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης, 

της τάξεως των 0,024 0C/δεκαετία (Axaopoulos and Sofianos, 2009). Οι ενδεικτικοί ρυθμοί 

μεταβολής των SST της Μεσογείου κατά τον Ολόκαινο (11,5 ka BP), οι οποίοι βασίζονται στον 

παλαιοθερμοκρασιακό δείκτη των αλκενονών είναι οι εξής: μείωση 1,6 0C μέσα σε περίπου 90 

χρόνια (στα 9,8 ka BP), ακολουθούμενη από αύξηση 3 0C μέσα σε 92 χρόνια (9,7 ka) (Triantaphyllou 

et al., 2009a, b) στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, μείωση 2 0C μέσα σε 50 χρόνια στο Νότιο Αιγαίο στα 

8,2 ka BP (Rohling et al., 2002a, b), αύξηση 2,4 0C (από 21 σε 23,4 0C) μέσα σε 72 χρόνια στα 5 ka BP 

στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο (Triantaphyllou et al., 2009) και άνοδος από τους 16 0C στους 22 0C στα 

2,8 ka BP στο Ιόνιο (Emeis et al., 2000). 

 

Το μέσο ετήσιο ύψος του εξατμιζόμενου ύδατος από την επιφάνεια της θάλασσας στα ανατολικά 

παράλια του Αιγαίου Πελάγους υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 2.000 χλστ., ενώ συγκριτικά, 
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στο Νότιο Αιγαίο σε περίπου 1.800 χιλιοστά. Γενικά η εξάτμιση στις βόρειες περιοχές του Αιγαίου 

και κατ επέκταση του Ιονίου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις νότιες περιοχές λόγω των 

επικρατούντων βόρειων ανέμων. Οι ισοϋψείς της εξάτμισης ολόκληρο το έτος είναι σχεδόν 

παράλληλες του άξονα του Αιγαίου και οι μεγαλύτερες υπολογισμένες ημερήσιες τιμές, περίπου 7 

χλστ./ημέρα, καταγράφονται στα ανατολικά παράλια, όπου τον Ιανουάριο επικρατούν βόρειοι 

άνεμοι και η διαφορά θερμοκρασίας θάλασσας-αέρα είναι μεγαλύτερη κατά μήκος των ακτών του 

Ανατολικού Κεντρικού Αιγαίου, καθώς και τον Ιούλιο- Αύγουστο, οπότε πνέουν έντονοι ετήσιες. Το 

Μάιο η εξάτμιση στα πελάγη λόγω των ασθενών ανέμων εμφανίζει ελάχιστο με ημερήσιες τιμές 

μικρότερες των 3 χλστ./ημέρα (Metaxas and Repapis, 1977). 

 

3.3.10 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων σκιαγραφούν 

την μελλοντική εικόνα της περιοχής του Βόρειου Αιγαίο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση στις 

μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες τόσο στις μέγιστες τιμές όσο και στις ελάχιστες καθώς και μείωση των 

βροχοπτώσεων, με ιδιαίτερα σημαντική μείωση των μέσων μηνιαίων βροχοπτώσεων κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Η αύξηση στη μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία σε πολλές περιοχές, 

όπως στη Σάμο, αναμένεται να ξεπεράσει ακόμα και τους 5οC την περίοδο μετά το 2070. Παρόλα 

αυτά, επειδή η περιοχή μελέτης είναι νησιωτική, οι μελλοντικές μεταβολές δεν αναμένονται τόσο 

μεγάλες όσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος 

διαδραματίζει η επίδραση της θάλασσας. 

 

Αναφορικά με τη βροχόπτωση, τα ευρήματα είναι περισσότερο αβέβαια για να εξαχθούν γενικά 

συμπεράσματα. Σε ότι αφορά τις μέσες μηνιαίες και τις ετήσιες βροχοπτώσεις, παρατηρείται 

μεγάλη μείωση των βροχοπτώσεων τους θερινούς μήνες, σε σημείο τέτοιο ώστε στο μέλλον σχεδόν 

σε όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου, κατά την ξηρή περίοδο του έτους, οι βροχοπτώσεις να μην 

ξεπερνούν το 1mm. Σε ότι αφορά τους υγρούς μήνες, προβλέπεται επίσης μείωση στα ύψη της 

βροχής. 

 

Σχεδόν όλοι οι σχετιζόμενοι με τη θερμοκρασία κλιματικοί δείκτες δείχνουν θετικές τάσεις προς 

θερμότερες συνθήκες. Υπάρχει έντονη αύξηση στην εμφάνιση θερινών ημερών καθώς και τροπικών 

νυχτών. Οι δροσερές νύχτες μειώνονται σημαντικά και οι θερμές νύχτες παρουσιάζουν μεγάλη 

αύξηση. Οι ψυχρές μέρες παρουσιάζουν αντίστοιχα αρνητική τάση με τις περισσότερες περιοχές να 

παρουσιάζουν θετική τάση εμφάνισης θερμών ημερών. Όσον αφορά τους δείκτες βροχόπτωσης, η 

εικόνα δεν είναι σαφής, γεγονός που θεωρείται ότι οφείλεται στην ίδια τη φύση της βροχόπτωσης, 

η οποία παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από περιοχή σε περιοχή. Όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα, οι μέσες μηνιαίες και ετήσιες βροχοπτώσεις τείνουν να μειωθούν την περίοδο 2050-

2100, ωστόσο οι δείκτες παρουσιάζουν θετική τάση τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες 

βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένονται να αυξηθούν στο μέλλον. Παρά το φαινομενικά παράδοξό 

του, το συμπέρασμα της συγκεκριμένης ανάλυσης, βρίσκεται σε συμφωνία με παρόμοιες μελέτες 

που έχουν προηγηθεί, γενικά για τον ελλαδικό χώρο, που καταδεικνύουν σε γενικές γραμμές 

μεταβολές της μέγιστης ποσότητας του νερού που κατακρημνίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(εντός τριών συνεχών ημερών) κατά τη διάρκεια του έτους. Η αυξητική τάση αυτής της 
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παραμέτρου, που συνδυάζεται με παράλληλη μείωση της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης, 

συνεπάγεται ότι περισσότερες και πιο ραγδαίες βροχές στο μέλλον. 

 

Τέλος, η δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων είναι δυνατόν, πλέον των άλλων αιτίων, να 

συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αποτελεί 

αντικείμενο της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής. 

 

 

3. 4  ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Συνολικά με βάση την Εθνική Στρατηγική για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ‘εχει την χαμηλότερη τρωτότητα (2), μετά την Περιφέρεια Αττικής (1), 

ενώ ενδεικτικά τα μέγιστα επίπεδα τρωτότητας απαντώνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 

(13), Στερεάς Ελλάδας (12) και Πελοποννήσου (12).  

Παρακάτω γίνεται ανάλυση της τρωτότητας κάθε του τομέα ξεχωριστά για την ΠΒΑ. 

 

3.4.1 ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η αρχή των φαινομένων του υδρολογικού κύκλου βρίσκεται στην εξάτμιση και στα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα (βροχόπτωση, χιονόπτωση, χαλάζι κ.λπ.). Συνεπώς, τα υδατικά συστήματα έχουν 

άμεση συσχέτιση με την κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα την αύξηση της θερμοκρασίας που 

οδηγεί σε αύξηση της εξάτμισης καθώς επίσης και τη μείωση συχνότητας των βροχοπτώσεων. 

Τέλος η εμφάνιση βροχοπτώσεων μεγάλης έντασης και μικρής συχνότητας οι οποίες δεν ευνοούν 

την κατείσδυση του νερού στους υπόγειους υδροφορείς επιβαρύνουν το πρόβλημα έλλειψης 

υδάτινων πόρων. Τα προβλήµατα οξύνονται λόγω της ανισοµερούς κατανοµής των βροχοπτώσεων. 

Επιπλέον, τα υδατικά οικοσυστήματα, ιδιαίτερα στα νησιά που περιβάλλονται από τη θάλασσα και 

έχουν μικρή ενδοχώρα, παρουσιάζονται ιδιαίτερα τρωτά στην αύξηση της ανόδου της θάλασσας 

και στα φαινόμενα υφαλµύρωσης παράκτιων υδροφορέων που αυτή προκαλεί.  

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2018, υπάρχει μικρός αριθμός προγραμματισμένων 

μέτρων που αφορούν την διαχείριση των υδατικών συστημάτων και ως αποτέλεσμα την 

προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Τα έργα αυτά κυρίως αφορούν την μελέτη και 

δημιουργία λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων. Ενδεικτικά, λιμνοδεξαμενή Βασιλικών, Ατσικής, 

φράγμα Κάσπακα, Κόρης Γεφύρι Χίου, κ.λ.π. Αναλυτικά τα έργα παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5. 

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα 2021-2027 και τις μελέτες ωρίμανσης που αυτό προτείνει, 

υπάρχει σημαντικός αριθμός προτεινόμενων έργων τα οποία συμμετέχουν στην προσαρμογή του 

τομέα στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται μέτρα κατασκευής λιμνοδεξαμενών 

και φραγμάτων καθώς και επίσης μέτρα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων, έργα 

αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, τηλεμετρία και έλεγχος διαρροών.  
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Ο υπάρχων σχεδιασμός της Περιφέρειας στον τομέα των υδατικών συστημάτων είναι σε θετική 

κατεύθυνηση αλλά, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός παρουσιάζει μεγάλη τρωτότητα, χρήζει 

περαιτέρω θωράκισης. Για τον λόγο αυτό προτείνονται επιπλέον έργα τα οποία θα βοηθήσουν την 

προσαρμογή στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. 

 

3.4.2  ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ/ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Οι παράκτιες περιοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη, την εντατική 

αρδευόμενη καλλιέργεια, τον τουρισμό και τις λιμενικές υποδομές. Δεδομένων των υφιστάμενων 

πιέσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (διάβρωση των 

ακτών, άνοδος στάθμης της θάλασσας, απώλεια οικοσυστημάτων) αναμένεται να επιδεινώσουν τα 

υφιστάμενα προβλήματα στον παράκτιο χώρο και να δημιουργήσουν νέους κινδύνους. Ειδικότερα 

στην Ελλάδα, οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον παράκτιο χώρο αναμένεται να 

είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και του υψηλού ποσοστού του 

πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται στον παράκτιο χώρο.  

 

Οι παράκτιες περιοχές είναι ιδιαίτερα τρωτές όσον αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

και της διάβρωσής τους. Ο ρυθμός διάβρωσης των ακτών αναμένεται να αυξηθεί σε συνδυασμό με 

την αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου λόγω της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας.  

 

Σύμφωνα με το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό όλες οι παράκτιες περιοχές της ΠΒΑ 

χαρακτηρίζονται ως μέσης τρωτότητας όσον αφορά την άνοδο στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ). 

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Για να αντιμετωπισθούν φαινόμενα διάβρωσης ακτών και η αποφυγή εκδήλωσης τέτοιων 

φαινομένων, η Περιφέρεια μέσω του τεχνικού προγράμματος του έτος 2018 έχει εντάξει έργα που 

αποσκοπούν στην παρακολούθηση του κινδύνου διαβρώσεις σε συγκεκριμένες ακτές. Για 

παράδειγμα, παρακολούθηση κινδύνου στην παράκτια ζώνη του Πλωμαρίου και σε περιοχές της 

νήσου Σάμου. 

Σχετικά με την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Περιφέρεια έχει προτείνει μέτρα που αφορούν 

την ανάπλαση και προστασία ακτών Δ.Κ Πέτρα, Δ.Κ. Μυτιλήνης, Δ.Κ. Λουτρών , παραλίας Καρφά 

και Κώμης καθώς και πρόταση για την θωράκιση των παράκτιων οικισμών και τουριστικών 

προορισμών. 

Όλα τα παραπάνω μέτρα είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης 

καθώς και την προσαρμογή παράκτιων περιοχών στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και της 

διάβρωσης ακτών. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι τα ήδη προγραμματισμένα και προτεινόμενα από τη 

Περιφέρεια μέτρα δεν επαρκούν καθώς πρέπει να γίνει μια ευρύτερη καταγραφή τέτοιων 

φαινομένων για το σύνολο των νησιών, συνεπώς, προτείνονται επιπλέον μέτρα στο Κεφάλαιο 5 του 

παρόντος Σχεδίου. 
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3.4.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο τομέας του τουρισμού είναι ιδιαίτερα τρωτός στις αλλαγές του κλίματος. Αυτό συμβαίνει γιατί 

αλλάζοντας οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζεται η καταλληλόλητα του κλίματος για τον τουρισμό.  

Η αύξηση στην θερμοκρασία και τα ακραία φαινόμενα (πλημμύρες και εκδήλωση πυρκαγιών) 

καθώς επίσης φαινόμενα διάβρωσης ακτών ή υφαλμύρωσης (έλλειψης πόσιμου νερού) λόγω της 

ανόδου της θάλασσας έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τουριστικό 

προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την συνολική ζήτηση και 

την εποχιακή κατανομή των τουριστών η οποία καθορίζεται από κλιματικούς παράγοντες (Juan-

Carlos Ciscar, 2009). 

 

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ο περιφερειακός σχεδιασμός προτείνει μέτρα για την ανάδειξη των νησιών με δράσεις τουριστικής 

προβολής. Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας θα βοηθήσει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου 

των νησιών όμως για την προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, η οποία είναι η πλέον τρωτή, χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ο σχεδιασμός θεωρείται 

ελλιπής.  

 

3.4.4 ΑΛΙΕΙΑΣ / ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο τομέας της αλιείας παρουσιάζει έντονη τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή. Οι κύριοι παράγοντες 

των κλιματικών μεταβολών που επηρεάζουν τη δυνατότητα άντλησης αγαθών και υπηρεσιών από 

τους αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς πόρους στη χώρα μας, προέρχονται από την 

αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα των 

υδάτων των διαφόρων υδατοσυλλογών, καθώς και, δευτερευόντως, από την άνοδο της στάθμης 

των θαλάσσιων υδάτων. Είναι τεκμηριωμένο ότι η αειφορική οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας 

και των υδατοκαλλιεργειών εξαρτάται τόσο από τη διατήρηση των δομών του οικοσυστήματος και 

την ύπαρξη μιας βιώσιμης ανθρώπινης κοινότητας όσο και από τους φυσικούς παράγοντες, δηλ. τα 

θρεπτικά στοιχεία, τη βιοποικιλότητα των θρεπτικών επιπέδων (πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κ.ο.κ.), την 

παραγωγή (φυτικών-ζωικών ειδών), τη θερμοκρασία, τις στρωματώσεις της υδάτινης μάζας, τη 

διαύγεια, τη συγκέντρωση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, το pH, την αμμωνία και τις 

αλληλεπιδράσεις τους (Παπουτσόγλου,1981, 1990). 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι ρυθμοί αύξησης την μέσης θερμοκρασίας της 

θάλασσας στην περιοχή Βορείου Αιγαίου δεν είναι υψηλή, όμως ακόμη και οι μικρές αυξήσεις 

καθιστούν τον τομέα ιδιαίτερα τρωτό. 

 

Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας που αναμένεται να επηρεάσει τα 

αλιευτικά αποθέματα. Η μείωση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων μπορεί να συνδυαστεί με 

κινδύνους απρόσμενης αυξομείωσης της παροχής των ποταμών καθώς και απρόβλεπτης έντασης 

οικολογική αναταραχή στις δελταϊκές αποθέσεις υδατοσυλλογές των εκβολών τους, που αποτελούν 

χώρο φυσικής αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας και παροχής θρεπτικών συστατικών. Η κατασκευή 

φραγμάτων και υδατοδεξαμενών, χωρίς την απαραίτητο σχεδιασμό και μελέτη των επιπτώσεων, θα 
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έχει αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής και της στερεοπαροχής στις εκβολές των ποταμών, 

γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τα συνδεόμενα με αυτές οικοσυστήματα.  Για το λόγο αυτό 

οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε ποταμούς και χειμάρρους που καταλήγουν σε 

κλειστούς κόλπους με ιχθυοκαλλιέργειες (π. χ. περίπτωση Καλλονής) πρέπει να μελετηθούν 

προσεκτικά, όπως έχει επισημανθεί στα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα.  

 

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ/ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας στον τομέα της αλιείας είναι ελλιπής όσον αφορά την προσαρμογή 

του στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια προτείνει μέτρα για δημιουργία 

αλιευτικών καταφυγίων τα οποία βοηθούν τους αλιείς έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά 

δεν έχει σχεδιαστεί κάποιο μέτρο για την προστασία των αλιευμάτων έναντι των συνεπειών της 

αλλαγής του κλίματος. Συνεπώς, ο υπάρχων σχεδιασμός της Περιφέρειας σχετικά με την 

προσαρμογή του τομέα της αλιείας στην κλιματική αλλαγή κρίνεται ελλιπής. 

 

3.4.5 ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι σημαντική τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το 2015, 

η γεωργία παρήγαγε το 4% της ελληνικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, ενώ το μερίδιό της 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι της τάξης του 12,5% σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η γεωργία θεωρείται, μαζί με τον τουρισμό οι κυριότεροι τομείς που θα 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνδέεται 

στενά με την γεωργία αφού είναι ο δεύτερος σημαντικότερος τομέας απασχόλησης μετά τον 

τουρισμό. 

Σημειώνεται ότι το  71,5 % των συνολικών ποσοτήτων νερού από υπόγεια και επιφανειακά νερά, 

που αντιστοιχεί σε 51*106 m3 νερού ετησίως, χρησιμοποιείται στη γεωργία (άρδευση). 

Η παραγωγή και η ποιότητα της καλλιέργειας και η χρήση του νερού επηρεάζονται άμεσα από τις 

τοπικές κλιματικές μεταβλητές και τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού CO2. Ο τομέας της γεωργίας 

παρουσιάζει σημαντική τρωτότητα όσον αφορά και ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αυξημένες 

περιόδους ξηρασίας, πλημμυρικά φαινόμενα ή εκδήλωση πυρκαγιών. Η γεωργική παραγωγή 

κινδυνεύει λόγω της απώλειας καλλιεργήσιμης γης, των μικρότερων καλλιεργητικών περιόδων και 

της διαφοροποίησης αυτών και κατά συνέπεια της αβεβαιότητας σχετικά με το είδος των 

ενδεδειγμένων για τις νέες κλιματικές συνθήκες καλλιεργειών. 

Συνεπώς, η γεωργία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην αλλαγή του κλίματος και εκτιμάται πως κατά 

τις προσεχείς δεκαετίες θα επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές που θα γίνουν εντονότερες.  

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Ο υπάρχων σχεδιασμός της Περιφέρειας δεν εμπεριέχει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να βοηθούν 

στην προσαρμογή του τομέα της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και κρίνεται ιδιαίτερα ελλιπής.  
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3.4.6 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Οι  βασικοί τύποι βλάστησης που συναντώνται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι τα φρύγανα, 

με κυρίαρχα είδη τις λαδανιές, αρωματικά φυτά κ.α. η μακκία βλάστηση με κύρια συστατικά είδη 

το πουρνάρι, τα σχίνα, τη χαρουπιά και την αγριελιά, τα δάση με τραχεία πεύκη, κυπαρίσσια και 

δρυς και τέλος παραθαλάσσια βλάστηση που αναπτύσσεται κατά μήκος των παραλιών και των 

βραχωδών ακτών με τους χαρακτηριστικούς κρίνους της θάλασσας, της γαλατσίδες αλλά και οι 

σπάνιοι οικότοποι παράκτιων αμμολόφων με άρκευθους . Τυπικά επίσης ενδιαιτήματα με μεγάλη 

οικολογική αξία είναι τα αγροδασικά τοπία που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από χρόνια 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στην Χίο καλλιεργείται η ποικιλία 

μαστιχοφόρου σχίνου, από τον οποίο εξάγεται η φυσική μαστίχα. Η Λέσβος επιπροσθέτως 

φιλοξενεί πάνω από 1.500 είδη φυτών μεταξύ των οποίων και πολλά ενδημικά της χώρας, όπως η 

φριτιλάρια (κρίσιμος κινδυνεύονΕπιπλέον συναντώνται αρκετά τοπικά ή και στενά ενδημικά είδη, 

κυρίως σε βραχώδεις θέσεις (Φοίτος Δ.,κ.α.,2009). Στη Λήμνο υπάρχουν οι χαρακτηριστικές και 

μοναδικές αμμοθίνες ενώ στους υγρότοπους της Λήμνου φιλοξενούνται 4.000 είδη πτηνών, μεταξύ 

των οποίων το ροζ φλαμίνγκο και είδη απειλούμενα με εξαφάνιση. 

Η υγεία και η δυναμική αύξηση των δασικών ειδών εξαρτώνται άμεσα από τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, το διαθέσιμο νερό και τα θρεπτικά 

στοιχεία του εδάφους, ενώ επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές (Johnsen et al., 2001). Μεγάλος 

κίνδυνος για τα δασικά οικοσυστήματα είναι η αλλαγή του κλίματος με ότι αυτή συνεπάγεται. Για 

την Ελλάδα, ο κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής είναι η εδαφική υγρασία σε συνδυασμό με τη 

θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που καθορίζουν τον συντελεστή εξατμισοδιαπνοής. 

Επομένως, ακόμα και μικρές μεταβολές στον κύκλο του νερού ή την αύξηση της θερμοκρασίας 

μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία εισροής και εκροής του άνθρακα από 

τα δασικά οικοσυστήματα (Clark et al., 2001). 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας και της καύσιμης ύλης λόγω παρατεταμένης ανομβρίας που 

προκαλείται από την αλλαγή στο κλίμα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές χρήσεων γης, προκαλούν 

αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της έκτασης των πυρκαγιών. (Regato, 2008, EMEKA, 2011). 

Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές λοιπόν, αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τις δασικές εκτάσεις 

αφού, ευνοούν την εγκατάσταση θαμνώδους και φρυγανώδους βλάστησης εις βάρος της 

δενδρώδους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της έντασης και της συχνότητας των 

έντονων βροχοπτώσεων, μεγεθύνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης έντονων διαβρωτικών 

φαινομένων και της πρακτικά μη αναστρέψιμης υποβάθμισης του εδαφικού πόρου. 

 

Επιπροσθέτως, επιβάρυνση των δασών προξενεί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας η οποία 

εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς από τους σημερινούς (Airoldi and Beck, 2007) 

διαφοροποιώντας τη χωροκατανομή των υπαρχουσών χρήσεων γης στις παράκτιες περιοχές 

(I.P.C.C., 1990, Nicholls, 2004, Nicholls and Klein, 2005, Bindoff et al., 2007, Rahmstorf, 2007). Οι πιο 

σημαντικές επιπτώσεις από την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να 

προκληθούν από την αυξημένη διάβρωση των παράκτιων χερσαίων οικοσυστημάτων, τη συχνότερη 

εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, την αύξηση της αλατότητας του εδάφους και τη μεταβολή 

των θέσεων όπου εναποτίθενται φερτά υλικά και ιζήματα στα Δέλτα των ποταμών.  

 

Τα δασικά οικοσυστήματα θα ζημιωθούν κατά κύριο λόγο από τα μειωμένα κατακρημνίσματα και 

τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν κατά την ξηροθερμική περίοδο, ενώ ήδη 
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διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών (Giannakopoulos et al., 2009). Σύμφωνα 

με έρευνα του WWF Ελλάς που εκπόνησε για λογαριασμό του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

(WWF Ελλάς, 2009), τα δασικά οικοσυστήματα θα γίνουν πιο ευπαθή, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο 

2021-2050.  

 

Η κλιματική αλλαγή ως προς την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μείωση των βροχοπτώσεων και της 

υγρασίας εδάφους, συνδυαζόμενη με τον ρυθμό αύξησης της συχνότητας, της έντασης και της 

έκτασης των πυρκαγιών, τις αλλαγές στις χρήσεις γης και την αποδόμηση του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα οδηγούν στην υποβάθμιση των δασών και δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται και να ενισχύονται φαινόμενα διάβρωσης. Η απώλεια εδάφους, 

ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη κλίση και έντονο ανάγλυφο, καθιστά αδύνατη την ανάκαμψη ενός 

οικοσυστήματος, εντείνοντας τον κίνδυνο ερημοποίησής του. Τα νησιά της Λήμνου, Αγ. Ευστράτιος, 

Χίος και Ικαρία έχουν ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο ενώ παράλληλα ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι 

υψηλός. 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 

Φαίνεται πως η περιοχή αυτή δεν έχει έντονη παρουσία δασών. Μόνο στο νησί της Λέσβου 

απαντώνται δάσος κωνοφόρων και σε μικρή έκταση δάση πλατύφυλλων. Στην συνέχεια, δασική 

έκταση συναντάμε και στο νησί της Χίου αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση. Η περιορισμένη 

έκταση δασών δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ποσοστό βροχοπτώσεων είναι μειωμένο στα 

νησιά του Βορείου Αιγαίου, κάτι που καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη δασικών εκτάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 44, στην παράγραφο 2.8.2 η έκταση που καλύπτεται με 

δάση κωνοφόρων στο σύνολο της Περιφέρειας είναι 8,99% και 1,99% η έκταση των πλατύφυλλων 

δασών, ενώ μόλις 1,55% είναι έκταση μεικτού δάσους.  

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως εξετάσθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, είναι από τις πιο 

ευνοημένες όσον αφορά τις αλλαγές που θα προκληθούν στο κλίμα. Η διάρκεια ξηρής περιόδου 

αναμένεται να επιμηκυνθεί κατά 10 μέρες την περίοδο 2021-2050 και 30 ημέρες επιπλέον 2051-

2100 και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς θα αυξηθεί επίσης κατά 10 μέρες  την περίοδο 2021-

2050 και 30 ημέρες επιπλέον 2051-2100. 
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ΕΙΚΟΝΑ 39: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΗΓΗ: WWF, Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΗΣ, 1987-2007) 

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

Η Περιφέρεια δεν παρουσιάζει επαρκή σχεδιασμό στον τομέα της βιοποικιλότητας και των δασικών 

συστημάτων.  Πιο συγκεκριμένα για τη προγραμματική περίοδο 2021-2027 η μοναδική πρόταση 

ωρίμανσης έργου που σχετίζεται με τον παρόντα τομέα και θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην 

προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή είναι η πρόταση μελέτης διαχείρισης δημοτικών δασών.  

Ο υπάρχων σχεδιασμός της Περιφέρειας όσον αφορά τον τομέα των δασικών συστημάτων και 

βιοποικιλότητας και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή παρουσιάζεται ιδιαίτερα ελλιπής. 

 

3.4.7ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

Η αλλαγή του κλίματος έχει μια σειρά σύνθετων διασυνδέσεων με την υγεία. Η υγεία του 

πληθυσμού παρουσιάζει ιδιαίτερη τρωτότητα στις αλλαγές του κλίματος. Πιο συγκεκριμένα, οι 

αυξημένες θερμοκρασίες μπορεί να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ενώ, τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε θανάτους.  

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για το έτος 2018 έχουν προταθεί μέτρα για την 

καταπολέμηση κουνουπιών. Το μέτρο υπάγεται στα μέτρα που βοηθούν στην προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή για τον τομέα της υγείας. Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός δεν είναι επαρκής.  
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3.4.8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Σύμφωνα με την UNESCO η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει μνημεία και αρχαιολογικούς 

χώρους λόγω της αύξησης της ξηρασίας (που ενισχύει την καύσιμη ύλη και τον κίνδυνο δασικών 

πυρκαγιών), της διάβρωσης των εδαφών, της αύξησης της στάθμης της θάλασσας που μπορεί να 

οδηγήσει σε παράκτιες πλημμύρες, και της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. 

 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι πλούσια ως προς τα ευρήματα της πολιτιστικής και ιστορικής 

κληρονομιάς όλων των εποχών, όπως αρχαιότητες, παλαιοχριστιανικά και μεσαιωνικά κάστρα, 

πλήθος βυζαντινών μοναστηριών και εκκλησιών κ.λ.π. Σε όλα τα νησιά υπάρχουν αξιόλογα μουσεία 

και άλλες πολιτιστικές υποδομές. Τα μνημεία αυτά τα οποία αναφέρθηκαν λεπτομερώς στο 

Κεφάλαιο 2, παρουσιάζουν έντονη τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή. Οι μεταβολές που πρόκειται 

να εμφανιστούν στην συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και η 

συνδυασμένη δράση των παραπάνω φαινομένων, είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει στοιχεία του 

περιβάλλοντος που αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικά μνημεία που είναι 

άμεσα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και συλλογές που εκτίθενται σε χώρους 

μουσείων (European Parliament, 2007).  

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για το έτος 2018, παρατίθενται τα 

προγραμματισμένα έργα σχετικά με την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομίας. 

Μέτρο 1: Προστασία - διαμόρφωση αρχαίου θεάτρου Μυτιλήνης 

Μέτρο 2: Εκτίμηση υδρομετεωρολογικών κινδύνων σε περιοχές με ιδιόμορφο  γεωπεριβαλλοντικό 

καθεστώς και πολιτιστικό ενδιαφέρον.  Η περΙπτωση του ΗραΙου Σαμου 

Όσον αφορά τον κατάλογο προτεινόμενων μελετών ωρίμανσης για προετοιμασία ένταξης έργων 

υποδομής ΠΠ 2021-2027 στον τομέα των πολιτιστικών μνημείων προτείνονται τα εξής: 

Μέτρο 1:Κατασκευή Μουσείου Δήμου Ψαρών 

Μέτρο 2:Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης (παλαιό κτήριο)» 

Μέτρο 3: Ίδρυση θεματικού μουσείου για την ανάδειξη της περιοχής των μεταλλείων Κεράμου, ΔΕ 

Αμανής, Δήμου Χίου. 

Μέτρο 4: Κατασκευή μουσείου Θυμιανούσικης πέτρας στα Θυμιανά. 

Μέτρο 5: Μετεγκατάσταση του λαογραφικού μουσείου της Καλλιμασιάς σε νέο δημοτικό κτίριο 

Μέτρο 6: Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών μνημείων της νήσου Ικαρία 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μέτρα αξιολογείται πως ο σχεδιασμός της Περιφέρειας στον τομέα αυτό 

είναι επαρκής για την ανάδειξη και δημιουργία νέων τόπων με πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως 

μουσείων, παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός της για την προσαρμογή και προστασία τέτοιων  στην 

κλιματική αλλαγή δεν είναι επαρκής. 
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3.4.9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις υποδομές. Τα τρωτά 

σημεία των ενεργειακών υποδομών από τις κλιματικές αλλαγές είναι τα εξής: 

 

- Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δημιουργεί προβλήματα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς 

που ψύχονται από θαλασσινό νερό και για το λόγο αυτό γειτνιάζουν με τη θάλασσα, ωστόσο στην 

περίπτωση της ΠΒΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, δεν αναμένονται 

τέτοιες επιπτώσεις 

 

- Οι πετρελαϊκές υποδομές (αποθηκευτικοί χώροι) καθώς και ορισμένες υποδομές φυσικού αερίου 

(τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου αερίου) γειτνιάζουν με τη θάλασσα, για λόγους τροφοδοσίας 

με πλοία. Επομένως παρουσιάζουν τρωτότητα σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο στην περίπτωση της ΠΒΑ, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά σε αντίστοιχο κεφάλαιο, δεν αναμένονται τέτοιες επιπτώσεις, διότι οι Σταθμοί 

παραγωγής ενέργειας και οι αντίστοιχοι αποθηκευτικοί χώροι των Σταθμών βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο υψόμετρο και είναι επαρκώς προστατευμένοι. 

 

- Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι υποδομές ιδιαίτερα τρωτές σε 

ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Επίσης η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επηρεάζει 

δικτυακές υποδομές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, καθώς και τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις.  

 

- Τρωτές είναι επίσης και οι εγκαταστάσεις παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από 

αιολική και δευτερευόντως από ηλιακή ενέργεια. Ο λόγος είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 

αναμένονται να είναι έντονα στο πλαίσιο της μεταβολής του κλίματος. 

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η Περιφέρεια δεν έχει υλοποιήσει έργα που αφορούν την προστασία ή προσαρμογή του τομέα της 

ενέργειας έναντι της κλιματικής αλλαγής, ούτε έχει προβεί σε προτάσεις ωρίμανσεις έργων που 

αφορούν τον τομέα αυτό για την προγραμματική περίοδο 2021-2017. Αυτό συμβαίνει διότι στην 

Περιφέρεια δεν υπάρχουν ενεργειακές υποδομές οι οποίες κινδυνέυουν από την αλλαγή του 

κλίματος (βλ. Κεφάλαιο 4). 

 

 

3.4.10 ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεδομένου ότι η ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων είναι άμεσα εξαρτώμενη με το κλίμα είναι 

προφανές ότι το κτηριακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα τρωτό στην κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η εμμονή στη χρήση εμπειρικών και ξεπερασμένων τεχνικών 

σχεδιασμού του αστικού χώρου και των κτιρίων και η αποψίλωση του αστικού και περιαστικού 

πρασίνου δημιουργούν συνθήκες δυσφορίας σε όσους διαμένουν στον αστικό ιστό, μεγιστοποιούν 

τη χρήση ενεργοβόρων μηχανικών μέσων για την εξασφάλιση θερμικής άνεσης και προκαλούν 

ουσιώδες πρόβλημα επιβιωσιμότητας σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, που αδυνατεί να 

ανταποκριθεί οικονομικά στη νέα πραγματικότητα. 
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ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας όσον αφορά τον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος προωθεί την 

ενεργειακή αναβάθμιση συγκεκριμένων δημόσιων κτιρίων. Ο σχεδιασμός κρίνεται ικανοποιητικός 

αλλά όχι επαρκής για την επίτευξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

 

3.4.11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Ως προς το σύστημα των μεταφορικών υποδομών της χώρας, η Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μια από τις πιο “τρωτές” περιοχές της Ευρώπης, κυρίως λόγω του ότι είναι μια από τις χώρες με τη 

μεγαλύτερη ακτογραμμή. Έτσι, πολλές (κυρίως) αστικές περιοχές και δίκτυα μεταφορών είναι σε 

απόσταση επιρροής από τις ακτογραμμές αυτές.  Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα φαινόμενα 

αυτά αναμένεται να είναι σημαντικά λόγω νησιωτικού χαρακτήρα και του συνεπαγόμενου μεγάλου 

μήκους των ακτογραμμών. 

 

Τα συστήματα μεταφορών εκτίθενται σε διάφορες κλιματικές επιπτώσεις, όπως έντονες αλλαγές 

θερμοκρασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης της θάλασσας,  γεγονός που τα 

καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα.  

 

ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Η Περιφέρεια έχει προβεί στην υλοποίηση και πρόταση έργων που προστατεύουν και 

προσαρμόζουν τις μεταφορές από τις κλιματικές αλλαγές τόσο κατά το τεχνικό πρόγραμμα του 

έτους 2018 όσο και στις προτάσεις ωρίμανσης έργων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα του τεχνικού προγράμματος 2018 ήταν τα εξής: 

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας & διευθέτησης χειμάρρων στις πληγείσες περιοχές 

από τις πυρκαγιές του 2012 & 2016 με βάση την έρευνα του ΕΚΠΑ 

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας & διευθέτησης χειμάρρων κεντρικής Χίου 

- Καθαρισμός ρείθρων οδικού δικτύου Σάμου 

Οι μελέτες ωρίμανσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 που προτείνονται από την 

Περιφέρεια είναι οι εξής: 

- Ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση των καλαισθητικών φαινομένων σε τμήματα 

του εθνικού οδικού δικτύου στο νησί της Χίου                                                                        

- Έργα προστασίας και αναβάθμισης λιμένα Πλωμαρίου 

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας είναι ικανοποιητικός  όμως απαιτείται περαιτέρω σχεδιασμός ώστε 

να θωρακιστεί ο τομέας των μεταφορών ολόκληρης της Περιφέρειας έναντι της κλιματικής 

αλλαγής.  
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ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Η Περιφέρεια έχει προβεί στην υλοποίηση έργων που έχουν ως στόχο την προστασία και την 

προσαρμογή της σε πλημμυρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, στο τεχνικό πρόγραμμα που 

συνέταξε η Περιφέρεια για το έτος 2018, εμπεριέχονται μέτρα που αφορούν κυρίως τον καθαρισμό 

χειμάρρων της Περιφέρειας. Επίσης υπάρχουν μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και 

παρεμβάσεις σε χειμάρρους και ρέματα.  

Βάσει του τεχνικού προγράμματος  για τα έτη 2021-2027, η Περιφέρεια θέλοντας να  θωρακιστεί 

έναντι των κινδύνων της πλημμύρας, ζητά την χρηματοδότηση μιας σειράς αντιπλημμυρικών 

έργων.  

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας έναντι πλημμυρικών φαινομένων είναι σημαντικός αλλά μη 

επαρκής. Στο Κεφάλαιο 5 προτείνονται νέα μέτρα και μέτρα τα οποία  εντάσσονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, τα οποία είναι κρίσιμα για την προσαρμογή σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα στα οποία οδηγεί η αλλαγή του κλίματος. 

Στην συνέχεια παρατίθεται Πίνακας που παρουσιάζει συγκεντρωτικά την αξιολόγηση της 

τρωτότητας ανά τομέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 72:Αξιολόγηση της τρωτότητας ανά εξεταζόμενο τομέα 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 

ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υψηλή 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ /ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Υψηλή 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μέση 

ΑΛΙΕΙΑ Μέση  

ΓΕΩΡΓΙΑ Μέση 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλή 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Μέση 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χαμηλή 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Χαμηλή 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέση 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μέση 
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  
 
Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, η διακύμανση των τιμών της σχετικής υγρασίας, της 

νεφοκάλυψης, η μείωση του επιπέδου βροχόπτωσης σε συνδυασμό με την αύξηση των ακραίων 

βροχοπτώσεων προκαλούν μια μεταβολή στο κλίμα η οποία επιφέρει πολλές αλλαγές και 

επηρεάζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Οι επιπτώσεις που προέρχονται λοιπόν, από αυτή την 

κλιματική αλλαγή επιφέρουν κυρίως αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους της σύγχρονης 

ζωής. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες ή έμμεσες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές.  

 

Οι κλάδοι που επηρεάζονται είναι:  

• Τα υδάτινα συστήματα 

• Ο τουρισμός 

• Η γεωργία 

• Η βιοποικιλότητα και τα δασικά οικοσυστήματα 

• Η αλιεία 

• Η ανθρώπινη υγεία 

• Η πολιτιστική κληρονομιά 

• Το δομημένο περιβάλλον 

• Οι μεταφορές 

• Η ενέργεια 

 

Στην συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις ανα κλάδο και παρατίθεται για κάθε τομέα συνοπτικός 

πίνακας ο οποίος απεικονίζει τον βαθμό της πιθανότητας επίπτωσης, τον βαθμό έντασης της 

πολυπλοκότητας και της αναστροφής των επιπτώσεων. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι η 

εξής: 

0: Μηδενική ένταση  

1: Πολύ χαμηλή ένταση  

2: Χαμηλή ένταση 

3: Μέτρια ένταση 

4: Σημαντική ένταση 

5: Πολύ σημαντική ένταση 

 

4.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου, και τα στοιχεία της παρούσης μελέτης, τα σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των 

υδατικών πόρων στο ΥΔ EL1436 Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία πρόκειται να ενταθούν στο μέλλον,  

προκύπτουν από την αναμενόμενη αύξηση των αναγκών σε νερό και θα επιταθούν από την 

αναμενόμενη αλλαγή των κλιματικών συνθηκών. 

 

1. Στην ποσοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων, που έχει παρατηρηθεί σε υπόγειους 

υδροφορείς, και που οφείλεται κατά κανόνα στην υπεράντλησή τους για την κάλυψη 

υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν ουσιαστικά μια δεξαμενή 
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που απαιτεί σωστή διαχείριση, συνεχή έλεγχο των λειτουργιών ανανέωσης της ποσότητας, 

καθώς και βελτίωση της ποιότητας. Η πτώση της στάθμης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων  

(ΥΥΣ) έχει αλυσιδωτές συνέπειες, όπως στους παράκτιους υδροφορείς η υπεράντληση οδηγεί, 

τις περισσότερες φορές, σε υφαλμύρινση του ΥΥΣ λόγω της διείσδυσης θαλάσσιου νερού. Στην 

πλειοψηφία τους, τα ΥΥΣ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τη 

θάλασσα και το φαινόμενο των θαλάσσιων διεισδύσεων είναι έντονο και εμφανίζεται σε 

αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ τα 13 από τα 45 ΥΥΣ εμφανίζουν κακή 

ποσοτική και ποιοτική κατάσταση λόγω υπεραντλήσεων. 

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της 

κατανάλωσης και της εποχιακής ζήτησης αλλά κυρίως λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων 

και αντίστοιχα της κατείσδυσης και της τροφοδοσίας  των ΥΥΣ. 

 

2. Στην ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων, που έχει παρατηρηθεί σε παράκτιους 

υπόγειους υδροφορείς η υπεράντληση των οποίων οδηγεί, τις περισσότερες φορές, σε 

υφαλμύρινση του ΥΥΣ λόγω της διείσδυσης θαλάσσιου νερού. Κατά κανόνα οφείλεται στην 

υπεράντλησή τους για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Στην πλειοψηφία 

τους, τα ΥΥΣ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα και το 

φαινόμενο των θαλάσσιων διεισδύσεων είναι έντονο και εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ τα 13 από τα 45 ΥΥΣ εμφανίζουν κακή ποιοτική 

κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα 

χρόνια λόγω της αύξησης της κατανάλωσης και της εποχιακής ζήτησης αλλά κυρίως λόγω της 

μείωσης των βροχοπτώσεων και αντίστοιχα της κατείσδυσης και της τροφοδοσίας  των ΥΥΣ. 

 

3. Στην ελλιπή ποσοτική διαχείριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Νήσων 

Ανατολικού Αιγαίου. Το θέμα αυτό έχει σχέση με την άμεση απώλεια επιφανειακών υδάτων, 

που απορρέουν απευθείας στη θάλασσα. καθώς τα περισσότερα ποτάμια είναι χείμαρροι 

μικρού μήκους και περιοδικής ροής. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες ένα ποσοστό τουλάχιστον 

40%-60% των βροχοπτώσεων, ρέει επιφανειακά και καταλήγει στη θάλασσα. Ένα άλλο ποσοστό 

30%-40% εξατμίζεται αμέσως από την ηλιοφάνεια και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. 

Συνεπώς, μόνο ένα 10%-20% περίπου, παραμένει στο έδαφος και κατεισδύει και εμπλουτίζει 

τους υδροφόρους ορίζοντες απ’ όπου αντλείται για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. 

 

Στην υπό μελέτη περιοχή το μέσο μήκος των χειμάρρων ανέρχεται μόλις σε 5,6 km με το 

ελάχιστο μήκος να είναι 1,43 km και το μέγιστο 14,8 km. Εκτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του αναθεωρημένου ΣΔΛΑΠ, ότι ~500*106 m3 νερού ετησίως, απορρέουν και χάνονται στη 

θάλασσα. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και της 

αύξησης της θερμοκρασίας και επομένως της εξάτμισης και της αύξησης της ραγδαιότητας των 

βροχοπτώσεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΕΜΕΚΑ, 2011) κατέδειξε ότι οι μεταβολές στη συχνότητα και ένταση των ακραίων φαινομένων 

θα είναι μια από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τον ελλαδικό χώρο. 

 

Η συγκράτηση του υδατικού δυναμικού θα πρέπει να γίνεται με την υποβοήθηση της διήθησης 

των επιφανειακών απορροών προς το υπέδαφος με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση του 

υδατικού απόθεματος που υπάρχει εκεί. Τα πρόσφατα έργα λιμνοδεξαμενών θα συμβάλλουν 
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στην καλύτερη εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων, πριν αυτά διαχυθούν στο υπέδαφος 

ή κατευθυνθούν στη θάλασσα. 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με την  εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα των υπόγειων 

νερών. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα διάφορα νησιά και εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη 

διαμόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών με υδραυλικό φράγμα προς τη θάλασσα και από τη 

γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής. 

 

4. Στην υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων (ΥΣ). Η 

υποβάθμιση προέρχεται από: 

• σημειακές πηγές ρύπανσης, που σχετίζονται κυρίως με την εσταυλισμένη κτηνοτροφία, τις 

μονάδες μεταποίησης τροφίμων και ποτών (π.χ. ελαιοτριβεία, τυροκομεία), τα αστικά υγρά 

απόβλητα από οικισμούς που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και τα απορρίμματα των μεγάλων πόλεων τα οποία 

αποτίθενται σε χωματερές, στις οποίες γίνεται κάποια επικάλυψη χωρίς όμως τα αναγκαία 

μέτρα προστασίας. Τα στερεά απόβλητα των οικισμών συγκεντρώνονται σε 

σκουπιδότοπους, συνήθως κοντά στους οικισμούς και χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα ειδικά το 

καλοκαίρι που αυξάνεται ο αριθμός των απορριμμάτων λόγω της τουριστικής κίνησης, με 

συνέπεια τις ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• διάχυτες πηγές που σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών, από 

την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από 

οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. 

 

5. Στην κάλυψη της ζήτησης νερού σε σχέση με το μεγάλο υπαρκτό πρόβλημα της έλλειψης 

νερού στα νησιά του Αιγαίου. Σε πρώτη προτεραιότητα έρχεται η κάλυψη των υδρευτικών 

αναγκών, για τις οποίες απαιτείται το 27% των συνολικά αντλούμενων ποσοτήτων νερού 

(19,5*106 m3 νερού ετησίως),. Πρέπει να καλυφθούν τόσο οι υδρευτικές ανάγκες του 

πληθυσμού όσο και του βασικότερου τομέα της οικονομίας των νησιών, του τουρισμού.  Σε 

δεύτερη προτεραιότητα έρχεται η κάλυψη των άρδευτικών αναγκών , οι οποίες όμως 

καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού 71,5% (51,1*106 m3 νερού ετησίως) και την 

κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών (1%).  

 

Το πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών των νησιών αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά στο 

μέλλον, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και οφείλεται κυρίως στους παρακάτω 

παράγοντες:  

• Στην αλλαγή των οικονομιών των νησιών από αγροτικές/κτηνοτροφικές σε οικονομίες 

παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, κλπ.), γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση νερού.  

• Στη μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, απώλεια, που 

οφείλεται στην παλαιότητα του δικτύου και κατά κάποιες εκτιμήσεις ξεπερνά το 30% του 

μεταφερόμενου νερού.  

• Αύξηση της ζήτησης, η οποία  θα επιταχυνθεί από την επέκταση των δικτύων ύδρευσης, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών, την αύξηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την αύξηση του εποχικού 

και μόνιμου πληθυσμού 
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•  Στην αύξηση των αναγκών της γεωργικής δραστηριότητα, (βλ. Παράγρ. 5 και Κεφ. 4.4 στη 

συνέχεια)  

 

Η ζήτηση σε νερό του ΥΔ Νήσων Ανατολικού Αιγαίου καλύπτεται, εν μέρει, από τις παρακάτω 

πηγές: 

− Γεωτρήσεις εκμετάλλευσης του υπόγειου δυναμικού, που έχουν κατασκευαστεί τόσο από 

φορείς του δημοσίου όσο και από ιδιώτες. Το νερό των γεωτρήσεων χρησιμοποιείται για 

την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης ή μικρών βιομηχανιών και κτηνοτροφίας. 

− Λιμνοδεξαμενές και φράγματα. 

− Μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, στο ΥΔ 1436 υπάρχουν 

τέσσερις μονάδες. 

− Μεταφορά νερού με υδροφόρες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι ανάγκες των μικρών 

κυρίως νησιών του Αιγαίου. 

 

Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της υδροδότησης των νησιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά και 

οφείλεται κυρίως στους παρακάτω παράγοντες: 

− Στην αλλαγή των οικονομιών των νησιών από αγροτικές/κτηνοτροφικές σε οικονομίες 

παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, κλπ.), γεγονός που αύξησε τη ζήτηση νερού. 

− Στη μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, απώλεια που 

οφείλεται στην παλαιότητα του δικτύου και κατά κάποιες εκτιμήσεις ξεπερνά το 30% του 

μεταφερόμενου νερού. 

 

6. Στη γεωργική δραστηριότητα, που έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός την υπεράντληση των 

υπόγειων αποθεμάτων και αφ’ ετέρου τη συσσώρευση νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα. 

Επισημαίνεται ότι για την άρδευση, καταναλώνεται ποσοστό 71,5% της ποσότητας των 

υδατικών πόρων (κυρίως υπόγειων και δευτερευόντως επιφανειακών), που χρησιμοποιούνται 

συνολικά και το οποίο αντιστοιχεί σε 51,1*106 m3 νερού ετησίως. Το φαινόμενο αναμένεται να 

ενταθεί λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων, της αύξησης της θερμοκρασίας και επομένως 

της εξάτμισης  (βλ αναλυτικά στη συνέχεια. κεφ. 4.4), που θα έχει ως αποτέλεσμα τις αυξημένες 

ανάγκες της φυτικής παραγωγής) την χρήση του μεγαλύτερου όγκου των υδατικών 

αποθεμάτων αλλά και τη συσσώρευση νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα.  Οι αυξημένες 

αντλήσεις για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα έχουν μια σειρά αλυσιδωτών 

αποτελεσμάτων. 

 

Πιο συγκεκριμμένα σε πολλές θέσεις αρδεύσεων από υπόγεια ύδατα, αφενός η υδραυλική 

επικοινωνία των παράκτιων υδροφορέων με τη θάλασσα και αφετέρου η εντατική τους 

εκμετάλλευση έχει ήδη ως συνέπεια την μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα υφαλμύρινσης, διείσδυσης θαλασσινού νερού 

στους υδροφορείς, ποιοτικής υποβάθμισης του υδροφορέα, η οποία παρατηρείται πολύ έντονα 

τη θερινή περίοδο, λόγω υπεράντλησης. 

 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν περιοχές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι της Καλονής και 

Γέρας (Λέσβος), του Κάμπου, Κώμης και Μαρμαρίου (Χίος), του Αεροδρομίου και της 

Ανατολικής Λήμνου (Λήμνος), Χώρας και Μεσόκαμπου (Σάμος), στις οποίες η πιεζομετρία είναι 

ελάχιστα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (0-1 m και σε μεγάλες εκτάσεις 0-0,50 cm). Στις 
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περιοχές αυτές μικρή άνοδος της στάθμης της θάλασσας (λόγω της κλιματικής αλλαγής), ή 

αύξηση των αντλήσεων ή μείωσης της τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων (λόγω μείωσης 

των βροχοπτώσεων) θα έχει δραματικές συνέπειες, αφού σημαντικές εκτάσεις, στις περιοχές 

που προαναφέρθηκαν, είτε θα κατακλυσθούν από τη θάλασσα είτε τα νερά τους θα γίνουν 

τόσο υφάλμυρα που θα είναι ακατάλληλα για χρήση. 

 

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της 

κατανάλωσης, αύξησης της εξάτμισης και μείωσης των βροχοπτώσεων, όπως αναφέρθηκε. 

 

7. Στις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών ΥΣ λόγω της κατασκευής έργων 

ταμίευσης για την κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών. Τα έργα αυτά έχουν 

δευτερογενείς επιπτώσεις, αφού μειώνουν την απορροή νερών και μεταφορά φερτών υλικών 

προς τις παράκτιες και δελταϊκές περιοχές των ποταμών και συμβάλουν στην αποδόμησή τους. 

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της μείωσης των 

βροχοπτώσεων, της κατασκευής νέων έργων ταμίευσης αλλά και έργων διευθέτησης 

χειμάρρων και δέσμευσης των ποσοτήτων νερού, που απορρέουν και τροφοδοτούν τις 

δελταϊκές περιοχές. 

 

8. Στην προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Παρόλο που η Οδηγία 2000/60/ΕΚ δεν 

θέτει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους για υγροτόπους, είναι πρόδηλο ότι η στενή 

τους σχέση με ΥΣ τα εντάσσει εμμέσως στους στόχους προστασίας της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι 

περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους (μικρό 

βάθος νερού, μεγάλη σχετικά επιφάνεια, μικρό συνήθως υψόμετρο, γειτνίαση συνήθως με 

θαλάσσιες περιοχές στον υπό μελέτη χώρο κλπ). Επομένως μικρή άνοδος θερμοκρασίας, που 

θα συνεπάγεται αύξηση της εξάτμισης από την επιφάνεια των υγροτόπων, άνοδος της στάθμης 

της θάλασσας (λόγω της κλιματικής αλλαγής), αύξηση των αντλήσεων στους συνδεόμενους με 

τους υγροτόπους υδροφορείς, μείωση της τροφοδοσίας των υπόγειων και επιφανειακών νερών 

(λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων) θα έχει δραματικές συνέπειες, αφού σημαντικές εκτάσεις, 

στις περιοχές που προαναφέρθηκαν θα αλλάξουν χαρακτηριστικά (μείωση των εκτάσεων, 

μείωση του βάθους του νερού, αλλαγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών – υφαλμύρινση κλπ).  

 

9. Επίταση του φαινομένου της ερημοποίησης λόγω υδατικού ελλείμματος και εδαφικών 

μεταβολών (συμπυκνώσεις, στεγανοποιήσεις κ.λπ.), αυξημένης εξάτμισης, μειωμένων 

βροχοπτώσεων. Η ερημοποίηση ως φυσική διεργασία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων 

(φυσικοί-περιβαλλοντικοί, ανθρωπογενείς) που δρουν είτε μεμονωμένα είτε αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Η κυριότερη διεργασία ερημοποίησης είναι η διάβρωση των εδαφών, η οποία 

αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης των λοφωδών περιοχών. Η διάβρωση επιφέρει 

δραστική μείωση του βάθους του εδάφους και συνεπώς του διαθέσιμου ύδατος για την 

ανάπτυξη των φυτών, της γονιμότητας και της παραγωγικότητας των εδαφών καθώς και  της 

βλάστησης. 

 

Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων, της αύξησης της 

θερμοκρασίας και επομένως της εξάτμισης και της αύξησης της ραγδαιότητας των 

βροχοπτώσεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος 
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(ΕΜΕΚΑ, 2011) κατέδειξε ότι οι μεταβολές στη συχνότητα και ένταση των ακραίων φαινομένων 

θα είναι μια από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τον ελλαδικό χώρο. 

 

Συνοπτικά αναμένεται ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών 

πόρων με βάση όλα τα ενδεχόμενα σενάρια, ως εξής: 

− γενική μειωμένη τροφοδοσία και ανανέωση του νερού των υδροφόρων οριζόντων, λόγω της 

μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της εξατμισoδιαπνοής, 

− αυξημένη υφαλμύρωση των παράκτιων και υποθαλάσσιων υδροφόρων οριζόντων, με 

προέλαση του μετώπου υφαλμύρωσης προς την ενδοχώρα, λόγω μειωμένης τροφοδοσίας και 

της υπεράντλησης, 

− αύξηση της συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου στα παράκτια υδατικά σώματα και στη 

θάλασσα λόγω μικρότερης αραίωσης, 

− υδρομορφολογικές αλλοιώσεις,  ταχύτερη αποδόμηση των δελταϊκών περιοχών 

− ρύπανση, υφαλμύρινση ή αποξήρανση των παράκτιων υγροτόπων και 

− επίταση του φαινομένου της ερημοποίησης λόγω υδατικού ελλείμματος και εδαφικών 

μεταβολών (συμπυκνώσεις, στεγανοποιήσεις κ.λπ.). 

 

Οι παραπάνω επιπτώσεις θα επηρεάσουν με μικρές διακυμάνσεις πρακτικά το σύνολο του 

πληθυσμού και όλη την γεωγραφική περιοχή της ΠΒΑ. Λόγω των έμμεσων επιπτώσεων της 

ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των ΥΣ στην ποιότητα ζωής και στην οικονομία (π.χ. γεωργία, 

τουρισμός), η ένταση του φαινομένου αυξάνεται. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό, η λήψη των 

απαιτούμενων μέτρων μπορεί να περιορίσει και σε κάποιες περιπτώσεις και να σταματήσει την 

εξέλιξη των επιπτώσεων. Με βάση τους χρονικούς ορίζοντες που λήφθηκαν υπόψη στην περίοδο 

έως το 2050 οι επιπτώσεις θα είναι μικρότερης έντασης και, εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα θα γίνουν εντονότερες αργότερα (2071-2100). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε το ότι το 75-80% του συνολικού υδατικού 

δυναµικού χρησιμοποιείται για άρδευση, γίνεται κατανοητό ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στο υδρολογικό ισοζύγιο θα προκαλέσουν άµεσες συνέπειες στο είδος και στην έκταση 

των καλλιεργειών καθώς επίσης θα τροποποιήσουν τις καλλιεργητικές πρακτικές. Από οικονοµικής 

άποψης, βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης της ΕΜΕΚΑ, η µεγαλύτερη ζηµία καταγράφεται  στο 

Κλιµατικό Σενάριο Α2 ενώ η µικρότερη παρατηρείται  στο Κλιµατικό  Σενάριο Α1Β. 

Στον Πίνακα 88 που παρουσιάζεται σε επόμενη Παράγραφο, δίνεται συνοπτικά ο βαθμός της 

τρωτότητας και της επικινδυνότητας του τομέα των υδατικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή. 

 

Οι οικονομικές εκτιμήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα αφού ενσωματώνουν την 

συνολική αβεβαιότητα που συνοδεύει την μελέτη από τα αρχικά της στάδια. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο στάδιο υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την εκτίµηση των κλιµατικών δεδομένων, στη 

συνέχεια αβεβαιότητα παρουσιάζεται και ως προς την εκτίµηση της μελλοντικής κατανομής των 

υδατικών αποθεμάτων και τέλος αβεβαιότητα υπάρχει και στο πως θα εξελιχθεί ο αριθμός του 

ανθρώπινου πληθυσμού.  

 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι µε τη χρήση των τιμών ύδρευσης ως τιµών αναφοράς 

για την εκτίμηση της κλιματικής ζημίας, το πραγματικό οικονοµικό μέγεθος των κλιµατικών 

επιπτώσεων υποεκτιµάται σε σημαντικό βαθµό. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως υποδηλώνεται και από 
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την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 ο βαθµός ανάκτησης του πλήρους κόστους των 

υδατικών χρήσεων είναι πολύ χαµηλός στην χώρα μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι τιμές 

χρέωσης του υδρευτικού νερού δεν αντανακλούν ούτε το χρηµατοοικονοµικό κόστος ούτε, το 

πλήρες κόστος της χρήσης του νερού. Εκτιµάται, ότι, εάν ως τιμή αναφοράς είχε εκτιµηθεί και 

χρησιµοποιηθεί το πλήρες κόστος των υδατικών πόρων, οι εκτιμήσεις για τις κλιµατικές ζηµίες θα 

είχαν τριπλάσιο µέγεθος. 

 

Σύμφωνα με τις τιμές που παρατίθενται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, οι οποίες είναι βάσει των υπολογισμών της ΕΜΕΚΑ, η συνολική οικονομική ζημία 

μόνο για την ύδρευση φθάνει τα 2.185,00 εκατομμύρια ευρώ. Το μέγαλύτερο κόστος στον τομέα 

των υδάτικων συστημάτων αντιστοιχεί στην άρδευση, η ζημία της οποίας περιλαμβάνεται στα 

οικονομικά της γεωργίας και δίνεται σε επόμενη Παράγραφο. 

 

Στον επόμενο Πίνακα δίδονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των αναμενόμενων επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στο υδατικό σύστημα. 



           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  254 
 

           

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Όπως φαίνεται από τον  παραπάνω Πίνακα, οι επιπτώσεις θα είναι εντονότερες την περίοδο 2070-

2100. Επομένως, κατά την περίοδο υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ η οποία ολοκληρώνεται το 2026, 

δηλαδή σε 7 χρόνια, δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή στον εξεταζόμενο τομέα. Συνεπώς, 

τα περισσότερα μέτρα άμεσης προτεραιότητας είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη 

υφιστάμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 
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1 
Μείωση τροφοδοσίας 

υπογείων υδατικών 

συστημάτων (ΥΥΣ) 

5 Σύνολο ΠΒΑ 3 4 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

2 
Ποιοτική υποβάθμιση 

Υφαλμύρινση υπογείων 

υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) 

5 

Κυρίως στις 

παράκτιες 

περιοχές 

3 4 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

3 
Μείωση τροφοδοσίας 

επιφανειακών υδατικών 

συστημάτων 

5 Σύνολο ΠΒΑ 2 2 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

4 Ποιοτική υποβάθμιση 

ρύπανση - υφαλμύρινση 

επιφανειακών υδατικών 

συστημάτων  

5 Σύνολο ΠΒΑ 2 3 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

5 Αποδόμηση δελταϊκών 

περιοχών - 

υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις 

4 

Εκβολές 

ποταμών - 

περιοχές 

ταμιευτήρων 

2 2 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

6 
Ρύπανση ή αποξήρανση ή 

υφαλμύρινση παράκτιων 

υγροτόπων 

4 
Παράκτιοι 

υγρότοποι 
3 3 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

7 

Ερημοποίηση 4 

Περιοχές μακριά 

από 

υδατικά σώματα 

3 3 

Έως το 2050 

ηπιότερα και 

μετά το το 2070 

εντονότερα 

2 ΟΧΙ 
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4.2 ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

Οι παράκτιες περιοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη, την εντατική 

αρδευόμενη καλλιέργεια, τον τουρισμό και τις λιμενικές υποδομές. Δεδομένων των υφιστάμενων 

πιέσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (διάβρωση των 

ακτών, άνοδος στάθμης της θάλασσας, απώλεια οικοσυστημάτων) αναμένεται να επιδεινώσουν τα 

υφιστάμενα προβλήματα στον παράκτιο χώρο και να δημιουργήσουν νέους κινδύνους. Ειδικότερα 

στην Ελλάδα, οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον παράκτιο χώρο αναμένεται να 

είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και του υψηλού ποσοστού του 

πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται στον παράκτιο χώρο. Ο ρυθμός διάβρωσης των 

ακτών αναμένεται να αυξηθεί ταχύτατα σε συνδυασμό με την αύξηση των πλημμυρικών 

φαινομένων σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, δεδομένου ότι ο 

παράκτιος χώρος της Ελλάδας φιλοξενεί το 90% των τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων 

και το 35% παραγωγικής αγροτικής γης. Από προσομοιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την 

περιοχή της Ελλάδος (Σενάριο RCP4.5, κλιματικό μοντέλο CMIP5), εκτιμάται ότι η άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν θα υπερβεί (το έτος 2080) τα 0,5 μέτρα. 

Μικρότερη αύξηση εκτιμάται για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου περίπου 

0,39 m. 

 

Οι συνέπειες τόσο των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας όσο και των 

παροδικών ακραίων καταστάσεων αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας μεταξύ των οποίων 

και τον τουρισμό ο οποίος παίζει κυρίαρχο ρόλο στην απασχόληση του πληθυσμού (35,5% στο 

Β.Α.). 

 

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας επηρεάζει τη μορφολογία των ακτών, αυξάνει τις πιθανότητες  

διάβρωσής, οδηγεί σε πλημμύρες και αυξάνει την υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων. Με την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας απειλούνται παράκτιοι οικισμοί και ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ 

αυξημένες είναι οι πιέσεις που δέχονται οι τουριστικές υποδομές που αναπτύσσονται κατά μήκος 

της ακτογραμμής, καθώς και οι υποδομές αναψυχής και οι λιμενικές υποδομές. Η ασφαλής 

εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας περιοχής από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας δεν 

καθορίζεται μόνο από τον ρυθμό και το εύρος ανόδου της στάθμης αλλά και από άλλους 

παράγοντες όπως:  

(α) η αλληλεπίδραση τεκτονισμού-ευστατισμού  

(β) η σχέση μεταξύ ανόδου της στάθμης της θάλασσας και η μεταβολή στην απόθεση φερτών 

υλικών και 

(γ) η μορφολογία και το υψόμετρο της ακτής καθώς και η σύσταση των πετρωμάτων. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η επικινδυνότητα ανόδου της στάθμης της θάλασσας δεν καθορίζεται µόνο 

από το ρυθµό και το εύρος της ανόδου της στάθμης αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες. 

Συνεπώς, η εκτίµηση των επιπτώσεων της ανόδου αυτής περιέχει σημαντικό ποσοστό 

αβεβαιότητας (Velegrakis et al.,2008). 
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Η ευπάθεια των ακτών γενικά, δεν καθορίζεται μόνο από τον κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης 

της θάλασσας και τις ακραίες κλιματικές καταστάσεις, αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, 

τεκτονικούς, γεωμορφολογικούς κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα το μήκος του συνόλου της ακτογραμμής 

των νησιών του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την EUROSION 2004, είναι 1311 τετρ. χιλ. ενώ το 

μήκος της ακτογραμμής υπό διάβρωση είναι 231 τετρ. χιλ. (17,6%). Τέλος η έκταση των 

οικοσυστημάτων που βρίσκονται υπό απειλή είναι 349 τετρ. χιλ. Υψηλής επικινδυνότητας είναι 

επίσης περιοχές κοντά σε ποταμούς. 

 

Οι επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας εκτείνονται όπως ήδη αναφέρθηκε, σε 

πολλούς τομείς. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν πεδινές παράκτιες περιοχές, οι σημαντικότερες από 

τις οποίες είναι της Καλονής και Γέρας (Λέσβος), του Κάμπου, Κώμης και Μαρμαρίου (Χίος), του 

Αεροδρομίου και της Ανατολικής Λήμνου (Λήμνος), Χώρας και Μεσόκαμπου (Σάμος), στις οποίες η 

στάθμη των υπόγειων νερών, ανεξάρτητα από το υψόμετρο του εδάφους, είναι ελάχιστα πάνω από 

τη στάθμη της θάλασσας (0-1 m και σε μεγάλες εκτάσεις 0-0,50 cm). Στις περιοχές αυτές μικρή 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας (λόγω της κλιματικής αλλαγής), ή αύξηση των αντλήσεων ή 

μείωση της τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων (λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων) θα έχει 

δραματικές συνέπειες, αφού σημαντικές πεδινές εκτάσεις, στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, 

είτε θα κατακλυσθούν από τη θάλασσα είτε τα νερά τους θα γίνουν τόσο υφάλμυρα, που θα είναι 

ακατάλληλα για χρήση. Στις Εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιεζομετρικές καμπύλες 

των προαναφερθεισών περιοχών. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 40: : ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑ ΝΗΣΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ 
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ΕΙΚΟΝΑ 41: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 42 : ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΠΟΥ ΝΗΣΟΥ 
ΧΙΟΥ 
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ΕΙΚΟΝΑ 43 : ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΜΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΧΙΟΥ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 44 :  ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 
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ΕΙΚΟΝΑ 45: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 46: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2004 – 2008) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΜΟΥ 
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Σημαντική είναι η συνεισφορά των τομέων της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, όχι τόσο ως 

μέγεθος συνεισφοράς στο ελληνικό ΑΕΠ όσο εξαιτίας της συμβολής τους στην κοινωνική και 

οικονομική συνοχή των παράκτιων περιοχών.  

 

Η παράκτια ζώνη διαθέτει σημαντικούς οικοτόπους, συμβάλλοντας στην επιβίωση βιογενετικού 

αποθέματος χλωρίδας και πανίδας. 

 

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, 

αποθηκεύοντας διοξείδιο του άνθρακα, ενώ διάφορες διεργασίες του φυτοπλαγκτονικού 

αποθέματος εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. 

 

Οι παράκτιες περιοχές βοηθούν στη δημιουργία και διατήρηση μικροκλιμάτων. Η ύπαρξη 

παράκτιων δασών και υγροτόπων διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των πλημμυρών, της διάβρωσης 

και άλλων φυσικών καταστροφών, προσφέροντας πολύτιμες ρυθμιστικές και υποστηρικτικές 

οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

 

Όλοι οι προαναφερθέντες παράκτιοι πόροι συντελούν στην παραγωγή πολιτισμικών υπηρεσιών, 

όπως η αναψυχή, οι αισθητικές αξίες, η δυνατότητα για άσκηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών 

λειτουργιών και η δημιουργία πολιτισμικής κληρονομιάς και πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και 

καλλιτεχνικής/φιλοσοφικής έμπνευσης. Οι παράκτιες οικοσυστημικές υπηρεσίες λοιπόν στηρίζουν 

και τροφοδοτούν, σε φυσικούς και πολιτιστικούς όρους, το ελληνικό κοινωνικό κεφάλαιο. 

 

Συνεπώς, με μια πιθανή τάση ανόδου θερμοκρασίας είναι προφανές ότι όλοι οι παραπάνω τομείς 

θα υποστούν επιπτώσεις.  

 

Σύμφωνα με την μελέτη της ΕΜΕΚΑ, το οικονομικό κόστος του εξεταζόμενου τομέα επιμερίζεται σε 

κόστος απώλειας: 

− Γεωργικής γης 

− Υγροτόπων  

− Δασικής γης 

− Οικιστικής και τουριστικής γης 

 

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει εκτιμώμενο κόστος σε αυτόν τον τομέα. Το κόστος από την άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας και την διάβρωση των ακτών αθροίζεται στην οικονομική ζημιά των 

παραπάνω τομέων. Πιο συγκεκριμένα το κόστος από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

συνιπολογίζεται στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμό, της βιοποικιλότητας και των δασικών 

οικοσυστημάτων, του δομημένου περιβάλλοντος και των μεταφορών.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
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1 

Γεωργική γη 5 

παράκτιες 
περιοχές χαμηλού 

υψομέτρου 3 3 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 
μετά το 2050 
εντονότερα 2 ΟΧΙ 

2 

Υγρότοποι - 
βιοποικιλότητα 5 

Παράκτιοι 
υγρότοποι 4 4 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 
μετά το  2050 
εντονότερα 2 ΟΧΙ 

3 

Δασική γη 4 
παράκτιες 
περιοχές 2 2 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 

μετά το το 
2050 

εντονότερα 2 ΟΧΙ 

4 

Τουριστική - 
οικιστική γη  4 

παράκτιες 
περιοχές χαμηλού 

υψομέτρου 3 3 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 

μετά το το 
2050 

εντονότερα 2 ΟΧΙ 

5 

Υφαλμύρινση  5 

παράκτιες 
περιοχές χαμηλής 

πιεζομετρίας 4 4 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 

μετά το το 
2050 

εντονότερα 2 ΟΧΙ 

6 

Διάβρωση 
μορφολογία 

ακτών 3 ακτογραμμή 3 5 

Έως το 2050 
ηπιότερα και 

μετά το το 
2050 

εντονότερα 1 ΟΧΙ 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, φαίνεται πως έως το 2050 οι επιπτώσεις θα είναι ήπιες. 

Επομένως, οι επιπτώσεις που αναλύονται δεν θα επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση της 

Περιφέρειας κατά την περίοδο υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ, δηλαδή έως το 2026. Συνεπώς, τα 

περισσότερα μέτρα άμεσης προτεραιότητας είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη 

υφιστάμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος. 

 

 

4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Το τουριστικό προϊόν είναι προφανώς ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή. Η αυξανόμενη συχνότητα 

ολοένα υψηλότερων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα ακραία καιρικά 
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φαινόμενα και η έλλειψη νερού είναι μόνο μερικές από τις επιπτώσεις που θα επηρεάσουν 

σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού. Για παράδειγμα, έρευνα της Deutsche Bank προβλέπει 

ανακατανομή των τουριστικών αφίξεων υπέρ χωρών με χαμηλότερες μέσες εαρινές θερμοκρασίες, 

όπως οι χώρες της Βαλτικής και της Μπενελούξ, η Γερμανία και η Σκανδιναβία, και εις βάρος των 

χωρών της ανατολικής Μεσογείου, όπου ανήκει η Ελλάδα, (Deutsche Bank Research 2008). Επίσης, 

μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού προβλέπει ότι ο τουρισμός στη Μεσόγειο θα 

επηρεαστεί σημαντικότατα από την κλιματική αλλαγή (World Tourism Organization 2008). 

 

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός οικονομικός τομέας στην Ελλάδα. Η αλλαγή του κλίματος έχει 

τη δυνατότητα να αλλάξει τον τουρισμό στην Ελλάδα προκαλώντας αλλαγές στους προορισμούς και 

της εποχικής διάρθρωσης της ζήτησης. 

Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου κατέχουν υψηλή θέση στην τουριστική κινητικότητα της Ελλάδας και 

με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, το 35,5% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρεις 

απασχολείται στον τουρισμό. Συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος του τουρισμού είναι πρωτίστης σημασίας 

και τυχόν αρνητικές μεταβολές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

τόσο στην οικονομική ζωή όσο και κατ’ επέκταση στην κοινωνική ζωή του πληθυσμού.  

 

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Κλάδο του Τουρισμού στην περίπτωση της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι άμεσες και έμμεσες και εξηγούνται παρακάτω. 

 

Άμεσες επιπτώσεις 

• Αύξηση της θερμοκρασίας 

• Άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

• Αύξηση ξηρασίας 

• Αύξηση του δείκτη θερμικής δυσφορίας των επισκεπτών 

• Αύξηση επεισοδίων καύσωνα και συχνότερη εμφάνιση φωτοχημικού νέφους 

• Αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδων, πλημμύρων) 

• Αύξηση πυρκαγιών και υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων 

 

Έμμεσες επιπτώσεις 

• Φθορές παράκτιων τουριστικών υποδομών 

• Απαξίωση τουριστικών υποδομών 

• Υφαλμύρινση πόσιμου νερού 

• Μείωση διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων λόγω μείωσης βροχοπτώσεων 

 

Ως προς την Ελλάδα και ειδικότερα την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στον τουρισμό αφορούν κυρίως: 

 

(α) την αύξηση της θερμοκρασίας και την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καυσώνων, 

αναμένεται πως στο Βόρειο Αιγαίο οι μέρες με μέγιστη θερμοκρασία άνω των 350C θα αυξηθούν 

κατά 10 την περίοδο 2021-2050 και κατά 15 την περίοδο 2071-2100) 
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(β) την αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων για φορτίο ψύξης, αναμένεται πως στο Βόρειο Αιγαίο 

οι μέρες με ανάγκη για ψύξη θα αυξηθούν κατά 5 την περίοδο 2021-2015 και κατά 20 την περίοδο 

2071-2100) 

 

(γ) τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων και κατά συνέπεια προβλήματα στη διαθεσιμότητα νερού 

ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα, 

 

(δ) την αύξηση της στάθμης της θάλασσας που θα πλήξει τις τουριστικές υποδομές στις παράκτιες 
ζώνες. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει, στις περιοχές όπου οι ακτές δεν είναι 
απόκρημνες και βραχώδεις, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και θα οδηγήσει στη μείωση ή και 
εξάλειψη τουριστικών υποδομών. 
 
(ε) την αύξηση των δασικών πυρκαγιών, στο Βόρειο Αιγαίο οι μέρες με κίνδυνο εκδήλωσης 

πυρκαγιάς αναμένεται να αυξηθούν κατά 10 την περίοδο 2021-2015 και κατά 30 την περίοδο 2071-

2100. 

 

(στ) την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και τέλος,(η περιοχή του Βορείου Αιγαίου δεν 

αναμένεται να εμφανίσει έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα κατά την περίοδο 2051-2100 θα αυξηθούν κατά 10 μέρες τα φαινόμενα έντονης 

βροχόπτωσης ενώ στην περίοδο 2021-2050 δεν θα υπάρξει διακύμανση των βροχοπτώσεων) 

 

(ζ) τις αλλαγές στο φυσικό τοπίο (διάβρωση ακτών, υποβάθμιση οικοτόπων, τα οποία είναι 

αποτέλεσμα των παραπάνω). 

 

Σύμφωνα με τα πορίσματα του πανευρωπαϊκού προγράμματος PESETA, η αύξηση της 

θερμοκρασίας αναμένεται να επηρεάσει την τουριστική κίνηση, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες 

ενδέχεται να αλλάξουν προορισμό ή να μείνουν στη χώρα τους. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 

αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η μέση θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,5° C  θα παρουσιαστεί 

μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 1%. Σε περίπτωση που η αύξηση αυτή ξεπεράσει τους 5° C, οι 

απώλειες θα είναι μεγαλύτερες (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας, ΕΜΕΚΑ 2014). 

 

Ο τουρισμός κατέχει κυρίαρχο ρόλο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και κατ΄ επέκταση στην 

οικονομική ανάπτυξη τους αφού δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, ακόμα και εν μέσω κρίσης, 

ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και φέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους. Η Σάμος η 

Λήμνος η Ικαρία η Λέσβος και το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας είναι προορισμοί οι οποίοι 

εμφανίζουν ισχυρή θέση στην τουριστική κίνηση της χώρας. Στο σενάριο των κλιματικών αλλαγών 

και των επιπτώσεων θα κάνουν το καλοκαίρι λιγότερο ευχάριστο για τους επισκέπτες μας και οι 

τουριστικές περιοχές θα αντιμετωπίσουν μεγάλες απώλειες. 

 

Η κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις κατά τη 

διάρκεια της, μικρής σήμερα, τουριστικής περιόδου. Είναι όμως επίσης πιθανό να συμβάλει στην 

αύξηση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου προς τους λιγότερο θερμούς μήνες. Συγκεκριμένα, 

η άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και άλλα συναφή φαινόμενα, όπως η εξέλιξη της 

υγρασίας και του ανέμου (όπως αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο) μπορούν να οδηγήσουν 

σε επιδείνωση του δείκτη τουριστικής ευφορίας σε ορισμένες περιοχές τους θερινούς μήνες, αλλά 

σε βελτίωσή του τις άλλες εποχές του έτους. Λόγω της βελτίωσης των συνθηκών αυτών κατά τους 
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λιγότερο θερμούς μήνες, είναι πιθανή η επιδίωξη τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου και ειδικότερα κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο όπου οι κλιματικές συνθήκες θα είναι 

ευχάριστες λόγω αύξησης της θερμοκρασίας και μείωσης των βροχοπτώσεων. 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, παρότι η κλιματική αλλαγή δεν φαίνεται να έχει 

σημαντική αρνητική επίπτωση κατά μέσο όρο στην τουριστική κίνηση της περιοχής του Βορείου 

Αιγαίου, θα προκαλέσει μικρές αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

 

Συνεπώς, επειδή η καλοκαιρινή περίοδος είναι η σημαντικότερη για το τουριστικό προιόν και 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όφελος, ακόμα και μια μικρή μείωση στις τουριστικές αφίξεις θα 

οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις αναμένεται να 

εκδηλωθούν κυρίως προς το τέλος του αιώνα εάν δεν αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα 

του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή η γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση του τουριστικού 

προϊόντος. Με γνώμονα τη δυσκολία αποτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

τουρισμό, διαμορφώθηκε ο δείκτης Tourism Climatic Index (TCI), (Mieczkowski, 1985), με στόχο την 

ποσοτικοποίηση της καταλληλότητας των κλιματικών συνθηκών να υποστηρίξουν υπαίθριες 

τουριστικές δραστηριότητες. Ο ΤCI συνδυάζει επτά μετεωρολογικές παραμέτρους σε ένα δείκτη, ο 

οποίος αναφέρεται γενικευμένα σε θερινές τουριστικές δραστηριότητες (ΕΜΕΚΑ, 2011). Στον 

Πίνακα 88 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας του τομέα του τουρισμού στην 

κλιματική αλλαγή. 

 

4.3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην τουριστική ζήτηση χρησιμοποιώντας 

τον Κλιματικό Δείκτη Τουρισμού (ή αλλιώς Δείκτη Τουριστικής Ευφορίας) Tourism Climate Index ― 

TCI, καθώς και στο κόστος λειτουργίας των τουριστικών μονάδων. Το TCI βασίζεται στην έννοια της 

«ανθρώπινης άνεσης» και αποτελείται από ένα σταθμισμένο δείκτη μέγιστης και μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης, ηλιοφάνειας και ανέμου (Juan-Carlos Ciscar, 2009). 

 

Ο δείκτης συνδυάζει γραμμικά πέντε επιμέρους δείκτες, ο καθένας από τους οποίους έχει ειδική 

βαρύτητα στην σχέση υπολογισμού του TCI: 

 

TCI = 8CID + 2CIA + 4P + 4S + 2W 

 

όπου: CID: μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή υγρασία, 

CIA: μέση θερμοκρασία του 24ώρου, 

P: μέσο ύψος βροχόπτωσης (σε mm/μήνα), 

S: συνολικές ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα, και 

W: μέση ταχύτητα του ανέμου σε km/hr. 

 

O TCI συνδυάζει κλιματικές μεταβλητές, όπως θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ., σε έναν ενιαίο δείκτη, 

σχεδιασμένο να αποτιμά την καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών κάποιας περιοχής, ώστε να 

υποστηρίζονται υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των 

κλιματικών δεδομένων της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας 
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και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ), υπολογίστηκε ο TCI, ανά δεκαετία, για το 

χρονικό διάστημα 2010-2100, ανά εποχή, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων σε ετήσια βάση και σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι, μετά 

από μια μικρή κάμψη κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες, οι αφίξεις αυξάνονται σημαντικά. (Ευτύχιος 

Σαρτζετάκης, 2014). 

 

Οι τιμές των παραμέτρων αυτών δεν εισέρχονται στη διαμόρφωση του δείκτη αυτούσιες αλλά 

αφού οι συνεχόμενες μεταβλητές μετατραπούν σε μια κλίμακα διακριτών τιμών με άριστα το 5 (για 

τιμές των παραμέτρων που αποτυπώνουν τις καλύτερες συνθήκες για τον τουρίστα) και ελάχιστο το 

-3. Γενικά ο TCI δεν λαμβάνει αρνητική τιμή σε κανένα από τα εξεταζόμενα χρονικά διαστήματα. 

 

Τα κλιματικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του δείκτη υπολογίστηκαν από την 

ερευνητική ομάδα κλιματικών δεδομένων του ΚΕΦΑΚ και αφορούν σε κλιματικά δεδομένα κατά 

δεκαετία για το χρονικό διάστημα 2010-2100, κατά εποχή. Με τα δεδομένα αυτά τροφοδοτήθηκε 

κατάλληλα σχεδιασμένο λογιστικό φύλλο, αφού τα διαθέσιμα στοιχεία μετατράπηκαν σε τιμές της 

κλίμακας 5 έως -3. 

 

Οι υπολογισμοί του δείκτη TCI έγιναν για τα Σενάρια Α2 και Β2 για την περίοδο 2070-2100. Για την 

περίοδο 2010-2070 οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα αποτελέσματα του Σεναρίου Α1Β όσον 

αφορά στη βροχόπτωση, τη νεφοκάλυψη και την ταχύτητα του ανέμου. Ειδικά για τη θερμοκρασία, 

για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του Σεναρίου Α2. Η χρήση 

αποτελεσμάτων από δύο διαφορετικά σενάρια δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές 

του TCI, δεδομένων των πολύ μικρών αποκλίσεων των αποτελεσμάτων από τα Σενάρια Α1Β και Α2 

(μέχρι το 2070), οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνονται ασήμαντες κατά τη 

μετάπτωση από τη συνεχή στη διακριτή κλίμακα. Επίσης, λόγω έλλειψης δεδομένων όσον αφορά 

τη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή υγρασία (CID), καθώς και 

τη μέση θερμοκρασία του 24ώρου (CIA), στην παρούσα μελέτη συνενώθηκαν οι δύο 

θερμοκρασιακές μεταβλητές σε μία, με σταθμική βαρύτητα 50% στο σχηματισμό του τελικού 

δείκτη. Οι Πίνακες που ακολουθούν (περιέχουν το δείκτη TCI και τις μεταβολές του σε σχέση με την 

περίοδο βάσης (1961-1990) ανά δεκαετία και ανά εποχή, για την περίοδο 2011-2070 (Σενάριο 

Α2/Α1Β) και 2071-2100 (Σενάρια Α2 και Β2). 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 75: ΔΕΙΚΤΗ TCI ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ (1961-1990) ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2070 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α2/Α1Β) ΚΑΙ 2071-2100 (ΣΕΝΑΡΙΑ Α2 ΚΑΙ Β2) 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΖΩΝΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

TCI ετησίως TCI χειμώνας 

ΔΕΙΚΤΗΣ TCI Δ ΔΕΙΚΤΗΣ TCI ΔΕΙΚΤΗΣ TCI Δ ΔΕΙΚΤΗΣ TCI 

ΣΕΝ. Α2 ΣΕΝ. Β2 ΣΕΝ. Α2 ΣΕΝ. Β2 ΣΕΝ. Α2 ΣΕΝ. Β2 ΣΕΝ. Α2 ΣΕΝ. Β2 

ΒΟΡΕΙΟ 1961- 61 61 0 0 43 43 0 0 
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ΑΙΓΑΙΟ 1990 

2011-

2020 
60   -1   48   5   

2021-

2030 
60   -1   48   5   

2031-

2040 
65   4   48   5   

2041-

2050 
65   4   48   5   

2051-

2060 
70   9   48   5   

2061-

2070 
70   9   48   5   

2071-

2080 
76 71 15 10 48 48 5 5 

2081-

2090 
76 71 15 10 48 48 6 5 

2091-

2100 
81 71 20 10 48 48 5 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76: ΔΕΙΚΤΗ TCI ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ (1961-1990) ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2070 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α2/Α1Β) ΚΑΙ 2071-2100 (ΣΕΝΑΡΙΑ Α2 ΚΑΙ Β2) 

ΚΛΙΜΑΤΙ

ΚΗ 

ΖΩΝΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

TCI άνοιξη TCI καλοκαίρι TCI φθινόπωρο 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

TCI 

Δ ΔΕΙΚΤΗΣ 

TCI 
ΔΕΙΚΤΗΣ TCI 

Δ ΔΕΙΚΤΗΣ 

TCI 
ΔΕΙΚΤΗΣ TCI Δ ΔΕΙΚΤΗΣ TCI 

ΣΕ

Ν. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΣΕ

Ν. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΣΕΝ. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΣΕΝ. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΣΕΝ. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΣΕΝ. 

Α2 

ΣΕΝ. 

Β2 

ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

1961-

1990 
58 58 0 0 89 89 0 0 65 65 0 0 

2011-

2020 
57   -1   88   -1   70   5   

2021-

2030 
57   -1   89   0   70   5   

2031-

2040 
57   -1   88   -1   70   5   

2041-

2050 
62   4   88   -1   70   10   

2051-

2060 
62   4   88   -1   75   10   

2061-

2070 
62   4   88   -1   80   15   

2071-

2080 
63 63 5 5 89 89 0 0 80 80 15 15 

2081-

2090 
63 63 5 5 84 89 -5 0 80 80 15 15 

2091-

2100 
63 63 5 5 84 89 -5 0 80 80 15 15 

 

80<=TCI<= 100 Ιδανικό 

60<=TCI<= 79 Εξαιρετικό 

50<=TCI<= 59 Πολύ καλό 

40<= TCI<= 49 Αποδεκτό 

TCI<= 39 Μη Αποδεκτό 

Στους Πίνακες παρατηρείται ότι η απόδοση του δείκτη σε ετήσια βάση βελτιώνεται από το 2030 και 

μετά. Εποχικά, βλέπουμε πως οι συνθήκες βελτιώνονται σε όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού. 

Το καλοκαίρι, εποχή η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών αφίξεων, ο 

δείκτης παρουσιάζει μια μικρή μείωση. 

 

Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να επιφέρουν στο σύνολό τους 

θετικές επιπτώσεις  στον τουρισμό καθώς μπορούν να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο ιδίως 
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κατά την  άνοιξη και το φθινόπωρο. Η μικρή όμως μείωση του δείκτη TCI κατά στην περίοδο του 

καλοκαιρίου αναμένεται να δημιουργήσει συνολικά σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις δίοτι η 

καλοκαιρινή περίοδος παρουσιάζει σημαντικά αυξημένη κίνηση σε αφίξεις σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Οι επιπτώσεις αυτές θα εμφανιστούν εντονότερα κατά την χρονική 

περίοδο 2070-2100. 

 

Συμπερασματικά, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί: 

 

− Θετικές επιπτώσεις: 

Δυνατότητα αύξησης τουριστικής περιόδου 

− Αρνητικές επιπτώσεις: 

Μείωση αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω κυρίως αύξησης της θερμοκρασίας 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία βασίζεται 

στους υπολογιασμούς της ΕΜΕΚΑ, η οικονομική ζημιά που θα υποστεί ο τομέας του τουρισμού 

ανέρχεται σε 17.745,00 εκ. ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτό το κόστος έχει συνυπολογιστεί 

το κόστος από την Άνοδο την Στάθμης της Θάλασσας και την Διάβρωση των Ακτών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 77: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

α/α 
Επιπτώσεις στον 

τουρισμό 

Π
ιθ

α
νό

τη
τα

 

Έκταση 

Έν
τα

σ
η

 

Π
ο

λυ
π

λο
κό

τη
τα

 

περίοδος 

Α
να

σ
τρ

ο
φ

ή
 

Δ
ια

π
ερ

ιφ
ερ

ει
α

κό
ς 

ή
 

δ
ια

σ
υ

νο
ρ

ια
κό

ς 

χα
ρ

α
κτ

ή
ρ

α
ς 

1 

Αύξηση του 
δείκτη θερμικής 
δυσφορίας των 

επισκεπτών λόγω 
αύξησης της 

θερμοκρασίας 

5 Σύνολο ΠΒΑ 3 3 

Έως το 
2050 

ελάχιστα 
και μετά το 

2050 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

2 

Αύξηση των 
ενεργειακών 

απαιτήσεων για 
φορτίο ψύξης 

λόγω αύξησης της 
θερμοκρασίας 

5 Σύνολο ΠΒΑ 2 2 

Έως το 
2050 

ελάχιστα 
και μετά το  

2050 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

3 

Φθορές 
παράκτιων 

τουριστικών 
υποδομών 4 

παράκτιες 
περιοχές 

2 2 

Έως το 
2050 

ελάχιστα 
και μετά το 

2050 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

Απαξίωση 
τουριστικών 
υποδομών 
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4 

Υφαλμύρινση 
πόσιμου νερού 
(αφορά μόνο 
παράκτιους 

υδροφορείς, που 
χρησιμοποιούνται 

για ύδρευση) 

4 

παράκτιες 
περιοχές 
χαμηλού 

υψομέτρου 
και χαμηλής 
πιεζομετρίας 

3 3 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2050 
εντονότερα 

1 ΟΧΙ 

  

Μείωση 
διαθέσιμων 

υδατικών 
αποθεμάτων 

λόγω μείωσης 
βροχοπτώσεων  

5 Σύνολο ΠΒΑ 2 4 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2050 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

5 

6 

Διάβρωση - 
αλλοίωση 

μορφολογίας 
ακτών 

3 ακτογραμμή 3 5 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2050 
εντονότερα 

1 ΟΧΙ 

 

Επειδή η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026 επομένως σε 7 χρόνια, δεν 

αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή στο τουριστικό προϊόν η οποία να οφείλεται στην αλλαγή 

του κλίματος. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, φαίνεται πως έως το 2050 οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα 

ήπιες. Επομένως, οι επιπτώσεις που αναλύονται δεν θα επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση 

της Περιφέρειας κατά την περίοδο υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ, δηλαδή έως το 2026. 

 

4.4ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Επιπτώσεις στην ποσότητα των αλιευμάτων μπορούν να προκληθούν από την αλλαγή της 

θερμοκρασίας της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη 

διακύμανσης της συνολικής ετήσιας αλιευτικής παραγωγής ιχθύων της περιόδου 1990-2009 για 

αλιευτικά σκάφη >20 HP διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες αλιευμάτων παρουσίασαν 

μέγιστες τιμές τα έτη 1993-97. Έκτοτε υπάρχει μια τάση μείωσης της παραγωγής σε όλες τις 

κατηγορίες τους, εκτός των μικρών πελαγικών ειδών. Η παραγωγή των σημαντικότερων κατηγοριών 

αλιευμάτων μειώνεται. Την ίδια περίοδο ο αλιευτικός στόλος μειώθηκε ενώ η θερμοκρασία της 

επιφάνειας της θάλασσας αυξήθηκε. 

 

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου παρουσιάζεται Πίνακας με τα αλιευτικά 

αποθέματα από την περίοδο 1987 έως 2009. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 10 ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ)  

Έτος Βόρειο Αιγαίο 

  Παραγωγή % 

1987 56.178,00 42,6 

1992 78.631,90 41,05 

1997 74.624,30 38,06 

2002 46.529,90 56,14 

2007 47.483,50 52,7 

2009 36.732,30 57,11 

   
 

Επιπροσθέτως, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ιχθύων που απαντούν στις ελληνικές θάλασσες 

είναι στενόαλα και σχετικά στενόθερμα είδη, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στις 

ελληνικές θάλασσες έχει παρατηρηθεί σταδιακή αύξηση θερμόφιλων ειδών (κυρίως 

φυτοπλαγκτονικών οργανισμών και μεδουσών), αλλά και ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών. 

Τα είδη αυτά πιθανότατα ανταγωνίζονται τα “ενδημικά” είδη που απαντούν στις ελληνικές 

θάλασσες. Το γεγονός όμως ότι τα τελευταία χρόνια η εμφάνισή τους και η προς τις βόρειες 

περιοχές του Αιγαίου Πελάγους εξάπλωσή τους είναι ταχύτερη πιθανώς σχετίζεται με την αύξηση 

της θερμοκρασίας των ελληνικών θαλασσών και τις κλιματικές μεταβολές που την προκαλούν 

(Pancucci-Papadopoulou et al., 2005).  

Όσον αφορά τον ρυθμό μεταβολής των επιφανειακών θαλάσσιων θερμοκρασιών (SST) του Αιγαίου 

από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το 2008 είναι χαμηλοί, της τάξεως των 0,010C/δεκαετία 

(Axaopoulos and Sofianos, 2009). Όμως, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εμφανίζει πολύ 

υψηλότερο ρυθμό αύξησης, της τάξεως των 0,024 0C/δεκαετία (Axaopoulos and Sofianos, 2009). Οι 

ενδεικτικοί ρυθμοί μεταβολής των SST κατά τον Ολόκαινο (11,5 ka BP), οι οποίοι βασίζονται στον 

παλαιοθερμοκρασιακό δείκτη των αλκενονών είναι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, μείωση 2 0C μέσα 

σε 50 χρόνια στο Νότιο Αιγαίο στα 8,2 ka BP (Rohling et al., 2002a, b), αύξηση 2,4 0C (από 21 σε 23,4 
0C) μέσα σε 72 χρόνια στα 5 ka BP στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο (Triantaphyllou et al., 2009). 

 

Το μέσο ετήσιο ύψος του εξατμιζόμενου ύδατος από την επιφάνεια της θάλασσας στα ανατολικά 

παράλια του Αιγαίου Πελάγους υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 2.000 χλστ., ενώ συγκριτικά, 

στο Νότιο Αιγαίο σε περίπου 1.800 χιλιοστά. Γενικά η εξάτμιση στις βόρειες περιοχές του Αιγαίου 

όμως είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις νότιες περιοχές λόγω των επικρατούντων βόρειων 

ανέμων. Οι ισοϋψείς της εξάτμισης ολόκληρο το έτος είναι σχεδόν παράλληλες του άξονα του 

Αιγαίου και οι μεγαλύτερες υπολογισμένες ημερήσιες τιμές, περίπου 7 χλστ./ημέρα, 

καταγράφονται στα ανατολικά παράλια, όπου τον Ιανουάριο επικρατούν βόρειοι άνεμοι και η 

διαφορά θερμοκρασίας θάλασσας-αέρα είναι μεγαλύτερη κατά μήκος των ακτών του Ανατολικού 

Κεντρικού Αιγαίου, καθώς και τον Ιούλιο- Αύγουστο. Το Μάιο η εξάτμιση στα πελάγη λόγω των 

ασθενών ανέμων εμφανίζει ελάχιστο με ημερήσιες τιμές μικρότερες των 3 χλστ./ημέρα (Metaxas 

and Repapis, 1977). 

 

Για τη χρονική περίοδο 1990-2009 αναλύθηκε η μεταβολή της ποσότητας αλιευμάτων σε σχέση με 

τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας. Η ανάλυση αυτή έγινε με βάση τις ετήσιες 
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ποσότητες των αλιευθέντων ιχθύων καθώς και τις μέσες μηνιαίες τιμές, απαλλαγμένες από την 

εποχική διακύμανσή τους. Στην ανάλυση αυτή αφαιρέθηκε μόνο η διαχρονική επίδραση της 

υπεραλίευσης, η οποία οφείλεται στη διακύμανση του στόλου και όχι στη μακροχρόνια μεταβολή 

των ιχθυοπληθυσμών. Τα κυριότερα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

− οι βενθικοί ιχθύες εμφανίζουν τάση μείωσης,  

− μικρότερες μειώσεις αναμένονται για τους μεσοπελαγικούς και ακόμα μικρότερες για τους 

μεγάλους πελαγικούς,  

− αντιθέτως, οι μικροί πελαγικοί ιχθύες παρουσιάζουν τάση αύξησης.  

 

Οι μεταβολές της θερμοκρασίας της θάλασσας στην ίδια χρονική περίοδο ήταν 0,035 βαθμοί 

Κελσίου κατ’ έτος ή 0,7 βαθμοί στα 20 χρόνια. Οι μηνιαίες χρονοσειρές των αλιευμάτων, 

απαλλαγμένες από την τάση του αλιευτικού στόλου και από την εποχική διακύμανση, 

χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η επίδραση της θερμοκρασίας της θάλασσας στις μεταβολές 

των αλιευμάτων για κάθε βαθμό Κελσίου ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι για κάθε βαθμό Κελσίου ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας οι 

βενθικοί ιχθύες μειώνονται κατά 1,1% της μέσης ποσότητας και τα μεσοπελαγικά είδη ιχθύων κατά  

1,3% της μέσης ποσότητας. 

 

Εάν μέχρι το 2100 η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας αυξηθεί περαιτέρω όπως 

αναλύθηκε πιο πάνω για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου, τότε σύμφωνα με την προηγούμενη 

ανάλυση, τα βενθικά αλιεύματα της Ελλάδος θα μειωθούν κατά 3,6% της μέσης τιμής και τα 

μεσοπελαγικά κατά 4,2% της μέσης τιμής. Οι μεγάλοι και οι μικροί πελαγικοί ιχθύες θα αυξηθούν 

κατά 40 τόνους αντίστοιχα, δηλαδή κατά 1,7% και 0,13% της μέσης ποσότητάς τους. Τα συνολικά 

αλιεύματα εκτιμάται ότι θα μειωθούν περίπου κατά 2,5% της μέσης τιμής.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι ρυθμοί αύξησης την μέσης θερμοκρασίας της 

θάλασσας στην περιοχή Βορείου Αιγαίου δεν είναι υψηλή, όμως οι μικρές αυτές μεταβολές θα 

προκαλέσουν επιπτώσεις στα είδη των θαλάσσιων οργανισμών και κατ επέκταση θα υπάρξουν 

αλλαγές στα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής. 

 

Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας που θα επηρεάσει τα αλιευτικά 

αποθέματα. Η μείωση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων μπορεί να συνδυαστεί με κινδύνους 

απρόσμενης αυξομείωσης της παροχής των ποταμών καθώς και απρόβλεπτης έντασης οικολογικής 

αναταραχής στις υδατοσυλλογές των εκβολών τους. Είναι προφανές ότι στα εσωτερικά ύδατα θα 

επηρεαστεί πρωτίστως η διαθεσιμότητα των υδάτων, καθώς θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός για άλλες 

χρήσεις. 

 

Παρόμοιας φύσεως κίνδυνοι αναμένονται και στις περιπτώσεις λιμνών, ιδιαίτερα κατά τις 

περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος για την ιχθυοπανίδα και πιθανή μείωση της παραγωγικής ικανότητας των 

εσωτερικών υδατοσυλλογών (Allison et al., 2009, Bobori and Economidis, 2006, FAO, 2008, Mavrakis 

et al., 2004). 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης των ποικιλόθερμων υδρόβιων ζωικών οργανισμών. Η θεώρηση αυτή δεν μπορεί να 

συσχετιστεί με πιθανή αναμενόμενη αύξηση της αλιευτικής παραγωγής, λαμβανομένου υπόψη ότι 
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η παραπάνω σχέση θα μπορούσε να επαληθευθεί μόνο σε μια περιοχή που δεν αλιεύεται, επειδή 

είναι γνωστό ότι επί του παρόντος η αλιευτική κατάσταση μιας περιοχής καθορίζεται περισσότερο 

από την υπεραλίευση και λιγότερο από τους φυσικούς παράγοντες. Την άποψη ενισχύει το γεγονός 

ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θερμοκρασία των υδάτων του Αιγαίου Πελάγους αυξήθηκε κατά 1,5 
0C χωρίς να διαπιστωθεί αύξηση των αλιευμάτων (αντιθέτως, παρατηρήθηκε μείωση). Γενικά ο 

ρυθμός μείωσης αλιεύματος σε σχέση με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων για 

το σύνολο των ελληνικών θαλασσών, από το 1990 μέχρι το 2008, είναι 0,8% μικρότερη παραγωγή 

σχεδόν όλων των κατηγοριών ιχθύων για κάθε 1 0C αύξηση της, συνεκτιμωμένης της μείωσης του 

αλιευτικού στόλου, ενώ οι λοιποί παράγοντες θεωρήθηκαν σταθεροί. Η άνοδος της θερμοκρασίας 

θα επιφέρει και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μεταβολή της βιοποικιλότητας, της δομής των 

αλιευτικών πεδίων, με την έννοια των βιολογικών, φυσικών, χημικών και υδρολογικών 

χαρακτηριστικών των θαλασσών, καθώς και του επιπέδου παρουσίας των εμπορικής αξίας 

αλιευμάτων. Με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα περιοριστούν οι υδρότοποι, όπου 

αναπαράγονται και διαβιούν κατά τα πρώτα τους στάδια πολλά είδη ιχθυδίων. Η άνοδος της 

θερμοκρασίας επηρεάζει τις μεταναστεύσεις των ιχθύων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής 

και διατροφής. Με τη γενικότερη μεταβολή της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, δεν 

αποκλείεται να προκληθούν αλλαγές στην κυκλοφορία των υδάτων (επιφανειακά, εσωτερικά, 

ανοδικά, καθοδικά, παράκτια ρεύματα), με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την οικολογική-

παραγωγική δυνατότητα των υδατοσυλλογών. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προστεθεί 

ενδεικτικά ότι οι μεταβολές του ύψους της βροχής επιδρούν μόνον στα κεφαλόποδα και τα 

μαλακόστρακα (για μείωση κατά 20 χλστ. παρατηρείται μείωση 2%). 

 

Σημειώνεται ότι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η αλιεία κατέχει ένα ποσοστό 6% στην συνολική 

απασχόληση του πληθυσμού, ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό αλλά ούτε και αμελητέο.  

 

Πλέον των παραπάνω, πρέπει να σημειωθεί ότι, εξαιτίας της αύξησης της συχνότητας εμφάνισης 

και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι ανεμοστρόβιλοι, μπορεί να προκληθούν 

σημαντικές οικονομικές ζημίες, τόσο σε αλιευτικά σκάφη και σε πλωτούς κλωβούς αλλά και σε 

παράκτιες εγκαταστάσεις εκτροφής ιχθύων και μυδιών (Pagou, 2005, Papoutsoglou and Tsiha, 1994, 

Papoutsoglou, 1996, Παπουτσόγλου, 2004). 

 

Τέλος η διαφαινόμενη άνοδος της στάθμης των υδάτων των θαλάσσιων και λιμνοθαλάσσιων 

περιοχών δεν αποκλείεται να προκαλέσει ανακατατάξεις στα συστήματα και στις μεθόδους της 

υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας της χώρας (π.χ. αποφυγή κατασκευής εγκαταστάσεων 

εκτροφής στα ύδατα παράκτιων περιοχών). Επίσης, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις 

παράκτιες περιοχές είναι πιθανό να επηρεάσει την αναπαραγωγή διαφόρων ειδών ψαριών, αλλά 

και τα διάφορα στάδια ανάπτυξης, και γενικότερα το επίπεδο της αλιευτικής παραγωγικότητας 

(Doukakis and June, 2004, European Commission, 2008, FAO, 2008). 

 

Μελετήθηκαν επίσης οι συσχετίσεις των διαφόρων κατηγοριών αλιευμάτων με τη βροχόπτωση για 

τον ελλαδικό χώρο. Όπως προέκυψε, οι ιχθύες και τα οστρακοειδή δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη βροχόπτωση. Αντιθέτως, τα κεφαλόποδα και τα μαλακόστρακα 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τη βροχόπτωση. Από την ανάλυση των τάσεων 

των παραπάνω αλιευμάτων σε σχέση με τη βροχόπτωση εκτιμάται ότι, με μείωση της βροχόπτωσης 

κατά 20%  η παραγωγή των κεφαλόποδων και των μαλακόστρακων θα παρουσιάσει μικρή μείωση, 
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της τάξεως του 2%. Στα υπόλοιπα είδη, η μείωση της βροχόπτωσης δεν φαίνεται να έχει καμία 

επίπτωση στην παραγωγή τους. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς μεταβολής του κλίματος στην 

αλιευτική παραγωγή, έτσι όπως τις προδιέγραψε σε πλανητική κλίμακα η Διακυβερνητική Επιτροπή 

για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

1. Αναμένονται αλλαγές και τοπικές διακυμάνσεις της αλιευτικής παραγωγής των θαλασσών και 

των εσωτερικών υδάτων, καθώς και ανάμειξη των διαφόρων ειδών. 

 

2. Αναμένεται μείωση των θαλάσσιων ιχθυοαποθεμάτων που αναπαράγονται στα εσωτερικά 

ύδατα (π.χ. χέλια) ή εκείνων τα οποία έχουν ανάγκη από υγροτόπους περιορισμένης 

αλατότητας. 

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας 

της Αλιείας στην κλιματική αλλαγή. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία βασίζεται 

στους υπολογιασμούς της ΕΜΕΚΑ, η οικονομική ζημιά που θα υποστεί ο τομέας της αλιείας 

ανέρχεται σε 155,00 εκ. ευρώ.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 79: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
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Δεδομένου του ότι η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026, συνεπώς σε 7 

χρόνια, δεν αναμένεται κάποια αλλαγή των υφιστάμενων αυνθηκών. Η εμφάνιση των επιπτώσεων 

θα προκύψει σταδιακά έως το 2100.  

 

4.5ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Κατά τις προσεχείς δεκαετίες ο τομέας της γεωργίας εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί από την αλλαγή 

του κλίματος. Η γεωργική παραγωγή κινδυνεύει λόγω της απώλειας καλλιεργήσιμης γης, των 

μικρότερων καλλιεργητικών περιόδων και της αβεβαιότητας σχετικά με το είδος των ενδεδειγμένων 

για τις νέες κλιματικές συνθήκες- καλλιεργειών. Ως άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής στην 

γεωργία, αναμένεται ότι θα μεταβληθεί το απόθεμα τροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της 

μεταβολής στην βροχόπτωση, της εκτιμώμενης αύξησης της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του 

άνθρακα και της αύξησης των ακραίων καιρικών φαινομένων (Tubiello et al., 2007). Επιπλέον, η 

αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αλλαγές στις 

αποδόσεις της γεωργίας και στην αύξηση των τιμών (Lobell et al., 2008). Είναι πιθανό επίσης  τα 

είδη των καλλιεργειών να διαφοροποιηθούν. 

 

Η γεωργία, θα επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή καθώς η απόδοση των γεωργικών 

καλλιεργειών είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας του εδάφους και του αέρα, των 

βροχοπτώσεων και γενικά των κατακρημνίσεων, των πλημμυρικών και γενικότερα των ακραίων 

καιρικών φαινομένων. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει το έδαφος, μειώνοντας 

ενδεχομένως την οργανική ουσία του εδάφους, που αποτελεί βασική παράμετρο των εύφορων 

εδαφών, ενώ θα επιφέρει μεταβολές στη διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου, στη σύνθεση της 

παραγωγής (κάποια είδη ίσως να μην μπορούν να ευδοκιμήσουν εκεί που καλλιεργούνταν μέχρι 

τώρα ενώ κάποια άλλα να εμφανιστούν σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν ακατάλληλες για 

αυτά) και στη χωροταξική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής καθώς μια μετακίνηση των 

αγροτικών περιοχών θα βρεθεί πιθανόν αντιμέτωπη με ήδη κατοικημένες περιοχές αλλά και με 

ακατάλληλα εδάφη. Τέλος, οι αυξανόμενες πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων 

αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ζημιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.  

 

Η ανταπόκριση της κατανομής και ο επηρεασμός της παραγωγικότητας των καλλιεργειών στα 

σενάρια των κλιματικών αλλαγών που αναλύσαμε στο κεφάλαιο 3, για την περιοχή του Βορείου 

Αιγαίου αναλύεται παρακάτω. Η αξιολόγηση συνδέεται με τη βιοφυσική και στατιστικά μοντέλα σε 

μια αυστηρή και επαληθεύσιμη μεθοδολογία, με βάση την τρέχουσα κατάσταση των διαδικασιών 

καλλιέργειας, προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι μεταβολές των κλιματικών αλλαγών στις 

καλλιέργειες. Τα σενάρια αύξησης της θερμοκρασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικρές 

αλλαγές στις αποδόσεις όπου αυτές βέβαια διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή.  Σε κάποιες 

περιπτώσεις οι μεταβολές στο κλίμα θα κάνουν πιο καλές τις κλιματικές συνθήκες και θα 

ευνοηθούν συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών, ενώ αντίστοιχα κάποια άλλα είδη ίσως κινδυνεύσουν. 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι αγροτικές περιοχές οι οποίες στο μέλλον είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν κινδύνους λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων όπως καταγράφηκαν στο 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Νήσων Αιγαίου. Συγκεκριμένα:  
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− Στη χαμηλή ζώνη Πυθαγορείου Σάμου (GR14RAK0006) εντός της περιοχής κατάκλυσης που 

προκύπτει από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για Τ=100 έτη καταγράφηκαν 

αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες. 

− Στην Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007), καταγράφηκαν αγροτικές 

περιοχές με καλλιέργειες και με θερμοκήπια. 

− Στη Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) καταγράφηκαν 

αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες. 

− Στη χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010), καταγράφηκαν αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και θερμοκήπια. 

− Στις χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), εντός της έκτασης που κατακλύζεται 

από ποτάμιες ροές και ανύψωση ΜΣΘ καταγράφηκαν αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες. 

 

4.5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η προσπάθεια εκτίμησης της επίδρασης της αλλαγής των κλιματικών παραγόντων στη φυσιολογία 

του φυτού είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη που περιβάλλεται από σημαντική αβεβαιότητα. 

Η κυριότερη προκύπτει από το γεγονός ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια “μελλοντολογική” 

εκτίμηση, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι από τους παράγοντες στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν 

με βραδύτερο ή ταχύτερο ρυθμό από ότι έχει αρχικά εκτιμηθεί. Για την εκτίμηση της επίδρασης της 

κλιματικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία, στα πλαίσια των εργασιών της ΕΜΕΚΑ, 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρόσφατες εργασίες και δημοσιεύσεις όσο και πρότυπα τα οποία 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την πρόβλεψη της αντίδρασης των καλλιεργειών στη μεταβολή 

του κλίματος (Geerts and Raes, 2009). Τα πρότυπα ανάπτυξης καλλιεργειών συνδυάζουν κλιματικά, 

μετεωρολογικά, εδαφολογικά, φαινολογικά και καλλιεργητικά δεδομένα, για περιορισμό του 

σφάλματος πρόβλεψης (Soussana et al., 2010). Αυτά τα πρότυπα μπορούν να χωριστούν σε δύο 

μεγάλες ομάδες, τα στατιστικά (Lobell et al., 2008, Paeth et al., 2008) και τα πρότυπα 

προσομοίωσης καλλιεργειών ή μηχανιστικά πρότυπα (CropSyst, AquaCrop, CERES κ.λπ.). 

 

Στα πλαίσια της Μελέτης της ΕΜΕΚΑ, επιλέχθηκε το πρότυπο AquaCrop (version 3.1, 2010), το 

οποίο προέκυψε από την αναθεωρημένη έκθεση του FAO, καθώς συνδυάζει την επίδραση του 

νερού στην ανάπτυξη των φυτών και στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών, απαιτεί, συγκριτικά 

με άλλα πρότυπα, μικρότερο αριθμό παραμέτρων, είναι πιο απλό στη χρήση και έχει μεγαλύτερη 

ακρίβεια και μικρότερες πιθανότητες σφάλματος (Raes et al., 2009). Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

από ερευνητικές εργασίες για το σίτο (Karamanos et al., 2008), το βαμβάκι (Κωτούλας, 2010) και 

τον αραβόσιτο (Βολουδάκης κ.ά., αδημοσίευτα στοιχεία), ενώ για τη ρύθμιση των παραμέτρων του 

προτύπου στα διαφορετικά επίπεδα CO2 αξιοποιήθηκαν δεδομένα των Alexandrov and 

Hoogenboom (2000), Li et al. (2000), Pleijel et al. (2000), Bindi et al. (2001), Kimball et al. (2002), 

Kimball et al. (2007) και Taub (2010). Για τις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόστηκε το πρότυπο 

(κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενα ερευνητικά 

αποτελέσματα (Mortensen, 1994, Rosenzweig et al., 1996, Kimball and Idso, 2001, Olesen and Bindi, 

2002, Chartzoulakis and Psarras, 2005, Kimball et al., 2007, Garnaut, 2008, Moriondo et al., 2008, 

Ventrella et al., 2008, Gutierrez et al., 2009, Moretti et al., 2010, Orduna et al., 2010).  

 

Τα αποτελέσματα της δεκαετίας 1991-2000 (περίοδος αναφοράς) συγκρίθηκαν με εκείνα των 

Σεναρίων Α1Β, Α2 και Β2 των περιόδων 2041-2050 και 2091-2100. Τα αναλυτικά κλιματικά και 
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μετεωρολογικά δεδομένα (ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ημερήσια βροχόπτωση, 

ημερήσια εξατμισιδιαπνοή) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση αντλήθηκαν από το 

Κέντρο Φυσικής της Ατμοσφαίρας της Ακαδημίας Αθηνών (Ζερεφός κ.ά., αδημοσίευτα στοιχεία). Η 

εκτίμηση της πιθανής επίδρασης των κλιματικών μεταβολών έγινε με την παραδοχή ότι οι διάφοροι 

καλλιεργητικοί χειρισμοί (σπορά, χρόνος συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και η ποσότητα και η συχνότητα 

αρδεύσεων και λιπάνσεων θα παραμείνουν οι ίδιες συγκριτικά με τα σημερινά επίπεδα. Δεν 

εκτιμήθηκε, όμως η πιθανή μεταβολή της επίπτωσης στη γεωργική παραγωγή από τον 

ανταγωνισμό των ζιζανίων και των ασθενειών. Ωστόσο, στη μελέτη ελήφθη υπόψη η επίπτωση της 

ερημοποίησης στην απόδοση των καλλιεργειών. Η εκτίμηση της ερημοποίησης έγινε με βάση τα 

στοιχεία ειδικής μελέτης (Γιάσογλου και Κοσμάς, 2004), χάρη στα οποία εκτιμήθηκε ο ετήσιος 

ρυθμός απώλειας εδαφών κατά κλιματική ζώνη (Καλύβας, αδημοσίευτα στοιχεία). Συνολικά 

εκτιμήθηκε η επίπτωση τόσο των κλιματικών μεταβολών όσο και της ερημοποίησης στην παραγωγή 

των προϊόντων που μελετήθηκαν. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται στα δεδομένα 

των παραπάνω μελετών, επειδή δεν υπάρχουν σενάρια προβλέψεων της πορείας ερημοποίησης σε 

σχέση με την κλιματική αλλαγή. Εν τούτοις, τόσο η αναμενόμενη μείωση των βροχοπτώσεων όσο 

και η ένταση των ακραίων φαινομένων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπόθεση ότι οι 

υφιστάμενες προβλέψεις θα επιβαρυνθούν κατά 5-10% επιπλέον.  

 

Από την εφαρμογή του προτύπου ΑquaCrop και από ερευνητικά δεδομένα της ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε για το σύνολο της χώρας ότι, από τα τρία σενάρια, το Β2 

φαίνεται να είναι το πλέον ευνοϊκό για τη φυτική παραγωγή. Οι λιγότερο αρνητικές έως θετικές 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πιο έντονες όσο μετακινούμαστε βορειότερα και 

ανατολικά. Η πλέον ευαίσθητη αροτραία καλλιέργεια είναι το σιτάρι, ενώ η παραγωγή βαμβακιού 

θα υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις τόσο στο Σενάριο Α1Β όσο και στο Σενάριο Α2 στην περιοχή 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδος. Η επίπτωση των κλιματικών μεταβολών στην παραγωγή των 

δενδρωδών καλλιεργειών μέχρι τα μέσα του αιώνα που διανύουμε αναμένεται να είναι από 

ουδέτερη έως θετική. Ωστόσο, η εικόνα αυτή μεταβάλλεται προς το αρνητικό στο τέλος του αιώνα,. 

Η καλλιέργεια κηπευτικών θα μετατοπιστεί βορειότερα και η καλλιεργητική περίοδος θα είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με σήμερα λόγω των ηπιότερων-θερμότερων χειμώνων, μεαποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγής. 

 

Ειδικότερα για την ΠΒΑ, από την εφαρμογή του προτύπου ΑquaCrop και από ερευνητικά δεδομένα 

της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, από τα τρία σενάρια, το Β2 φαίνεται να 

είναι το πλέον ευνοϊκό για τη φυτική παραγωγή, ακολουθεί το σενάριο Α2 στο οποίο επίσης δεν 

υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΙΝΑΚΑΣ 80). Στο σενάριο Α1Β 

για την περίοδο 2091-2100 η μόνη καλλιέργεια που θα πληγεί είναι τα φρούτα ενώ οι υπόλοιπες θα 

παραμείνουν αμετάβλητες.  

 

Επιπλέον, όσον αφορά την επίδραση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων στη φυτική παραγωγή, σε 

γενικές γραμμές η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι θερμότερες κλιματικές συνθήκες είναι 

περισσότερο κατάλληλες για την ανάπτυξη εχθρών, αφού τα έντομα-εχθροί μπορούν να 

συμπληρώσουν μεγαλύτερο αριθμό βιολογικών κύκλων κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, 

θερμότεροι χειμώνες επιτρέπουν σε απειλητικά προς τις καλλιέργειες έντομα να διαχειμάσουν σε 

περιοχές που σήμερα λόγω ψύχους δεν είναι κατάλληλες, με αποτέλεσμα την επίσπευση της 

προσβολής σε καλλιέργειες κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (Gutierrez et al., 2009). Κατ’ 
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αντιστοιχία, και στην περίπτωση των ζιζανίων αναμένεται επέκταση της εμφάνισης των 

θερμόφιλων ζιζανίων (Cassia, Amaranthus, Sesbania, Crotalaria, Rottboellia, Imperata, Panicum, 

Striga, κ.ά.) σε ψυχρότερες ζώνες και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο (Karamanos, 2009). 

 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change- 

IPCC) σε πρόσφατες εκθέσεις της (IPCC 2007, 2013) αναφέρει ότι μια μέτρια αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά το πρώτο μισό του αιώνα που διανύουμε, πιθανό να αυξήσει τις αποδόσεις των 

καλλιεργειών σε εύκρατες περιοχές και αντίθετα να μειώσει τις αποδόσεις σε υποτροπικές και 

τροπικές ζώνες. Έτσι με ήπιες εκτιμήσεις για αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και της 

θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες δεκαετίες, οι αποδόσεις των 

καλλιεργειών στις εύκρατες περιοχές φαίνεται να ευνοούνται, ενώ στις υποτροπικές περιοχές 

επηρεάζονται αρνητικά. Αναφορικά με τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τη γεωργική παραγωγή, η 

έκθεση του ερευνητικού προγράμματος PESETA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Peseta Research Project, 

2009), προβλέπει -με την εφαρμογή κλιματικού σεναρίου (Α2) που βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα θα φθάσει τα 709 ppm το 2100 (ήδη >400 ppm το 2016)- 

για την περίοδο 2011-2040 σημαντική μεν μείωση (από -15 έως 60%) της αγροτικής παραγωγής στο 

σύνολο της χώρας, αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου εκτιμάται αύξηση της αγροτικής παραγωγής (> 

+15%). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 80: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην παραπάνω εικόνα απεικονίζονται οι αλλαγές στη γεωργική παραγωγή στην 

περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως εκτιμώνται με την εφαρμογή κλιματικού σεναρίου (Α2) που 

βασίζεται στην υπόθεση ότι η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα θα φθάσει τα 709 ppm το 

2100 (ήδη >400 ppm το 2016), γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση θερμοκρασίας κατά 3,9 έως 5,4 

βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση, θα έχει θετικές επιπτώσεις με αυξήσεις 

όλων των καλλιεργειών, μικρότερες του 10% στην περίοδο 2041-2050, ενώ την χρονική περίοδο 

2091-2100 όλες οι καλλιέργειες εξακολουθούν να ευνοούνται έκτος από τα κηπευτικά που 

κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το έτος αναφοράς.  
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν εφαρμοσθεί το κλιματικό σενάριο (Β2) που βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα θα περιορισθεί στα 560 ppm το 2100, 

σημειώνεται την περίοδο 2041-2050 αύξηση μικρότερη του 10% για όλες τις καλλιέργειες ενώ την 

περίοδο 2091-2100 ελιές αμπέλια και κηπευτικά θα έχουν αύξηση παραπάνω από 10%. Τέλος για 

το σενάριο Α1Β, την περίοδο 2041-2050 βλέπουμε ξανά αύξηση μικρότερη του 10%, σε αντίθεση με 

το ίδιο σενάριο την περίοδο 2091-2100 όπου η παραγωγή καλλιεργειών παραμένει στα ίδια 

επίπεδα με το έτος αναφοράς. Εξαίρεση αποτελεί η καλλιέργεια φρούτων η οποία παρουσιάζει 

μικρή μείωση, λιγότερη του 10%.  

 

Γενικά οι μόνιμες καλλιέργειες, όπως ελιές, αμπέλια και φρούτα, είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη 

Μεσόγειο. Οι καλλιέργειες αυτές επηρεάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι και 

καταιγίδες, που μπορεί να περιορίσουν ή/και να καταστρέψουν τελείως τη σοδειά. Η άρδευση 

είναι σημαντική για την παραγωγή καλλιεργειών σε πολλές Μεσογειακές χώρες, λόγω της υψηλής 

εξατμισοδιαπνοής και της περιορισμένης βροχόπτωσης. Συμπερασματικά, οι ήπιες σχετικά αλλαγές 

που θα παρουσιαστούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συγκριτικά με άλλες περιοχές την 

Ελλάδας, δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία. Αντιθέτως στο σύνολο, οι 

επιπτώσεις θα είναι θετικές και θα παρουσιαστεί αύξηση στο μέγεθος των καλλιεργειών. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία βασίζεται 

στους υπολογιασμούς της ΕΜΕΚΑ, η συνολική ζημιά του τομέα της γεωργίας για την ΠΒΑ ανέρχεται 

στα 19.077,00 εκ. ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο κόστος αυτό έχει συνυπολογιστεί και το 

κόστος από την Άνοδο της Στάθμης της Θάλασσας και Διάβρωσης Ακτών. 

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζονται οι βαθμοί τρωτότητας και επικυνδυνότητας 

του τομέα. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 81: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Επειδή η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026, συνεπώς σε 7 χρόνια, δεν 

αναμένεται αλλαγή στις υφιστάμενες συνθήκες. Συνεπώς τα περισσότερα μέτρα (Κεφ. 5) άμεσης 

προτεραιότητας είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη υφιστάμενων επιπτώσεων που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

4.6.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Οι  βασικοί τύποι βλάστησης που συναντώνται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι τα φρύγανα, 

με κυρίαρχα είδη τις λαδανιές, αρωματικά φυτά κ.α. η μακκία βλάστηση με κύρια συστατικά είδη 

το πουρνάρι, τα σχίνα, τη χαρουπία και την αγριελιά, τα δάση με τραχεία πεύκη, κυπαρίσσια και 

δρυς και τέλος παραθαλάσσια βλάστηση που αναπτύσσεται κατά μήκος των παραλιών και των 

βραχώδων ακτών με τους χαρακτηριστικούς κρίνους της θάλασσας, της γαλατσίδες αλλά και οι 

σπάνιοι οικότοποι παράκτιων αμμολόφων με άρκυθους. Τυπικά επίσης ενδιαιτήματα με μεγάλη 

οικολογική αξία είναι τα αγροδασικά τοπία που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από χρόνια 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στην Χίο καλλιεργείται η ποικιλία 

μαστιχοφόρου σχίνου, από τον οποίο εξάγεται η φυσική μαστίχα. Η Λέσβος επιπροσθέτως 

φιλοξενεί πάνω από 1.500 είδη φυτών μεταξύ των οποίων και πολλά ενδημικά της χώρας, όπως η 

φριτιλάρια (κρίσιμος κινδυνεύον). Επιπλέον συναντώνται αρκετά τοπικά ή και στενά ενδημικά είδη, 

κυρίως σε βραχώδεις θέσεις (Φοίτος Δ.,κ.α.,2009). 

Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στο σύνολο της βιοποικιλότητάς των περιοχών στις δασικές της 

εκτάσεις. Αυξάνοντας η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπάρχει επίδραση στον κύκλο των 

εποχών, η επίδραση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί ακόμη και αν μειωθούν οι εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους. H αύξηση της θερμοκρασίας έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στα οικοσυστήματα καθώς:  

(α) Ο φυσικός ρυθμός διαδικασιών όπως η αναπαραγωγή και η μετανάστευση ειδών 

τροποποιείται. 

(β) Τροποποιείται η διάρκεια της βλαστητικής περιόδου. 
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(γ) Προκύπτουν αλλαγές στις κοινότητες των μεταναστευτικών πτηνών. 

(δ) Τα περισσότερα είδη αμφίβιων και ερπετών κινδυνεύουν να μην έχουν κατάλληλα ενδιαιτήματα 

μέχρι το 2050. 

(ε) μεγάλο μέρος της  χλωρίδας εκτιμάται ότι θα καταστούν ευάλωτα μέχρι το 2080. 

 

Άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους οικοτόπους, μέσω των αλλαγών των αβιοτικών 

συνθηκών, οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλαγές στον επιφανειακό ή υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή 

αυξημένη διάβρωση. Δημιουργείται επίσης αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ή κίνδυνος 

των εκτάσεων από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

Η πλειοψηφία των περιοχών Natura στην Ελλάδα, δέχονται χαμηλή πίεση από την κλιματική 

αλλαγή.   

 

Παρ’όλα αυτά, η κλιματική αλλαγή αναμένεται πως δε θα επηρεάσει μόνο τα είδη που σχετίζονται 

με τα οικοσυστήματα, αλλά και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτά. Αυτό το γεγονός είναι 

ιδιαίτερης σημασίας διότι τα οικοσυστήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, 

λ.χ. οι υγρότοποι αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα λειτουργώντας ουσιαστικά ως 

καταβόθρες. Επιπλέον, τα οικοσυστήματα των παράκτιων υγροτόπων και των θινών αναμένεται να 

επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που θα αποδυναμώσει την 

προστασία την οποία παρέχουν ως προς τη διάβρωση των παράκτιων εδαφών (IPCC 2013, ΕΚΕΠΕΚ 

2011). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συχνά αλληλεπιδρούν 

με ήδη υπάρχουσες πιέσεις, ενώ κάποιες φορές τις ενισχύουν (για παράδειγμα ο ευτροφισμός 

μπορεί να ενισχυθεί λόγω αλλαγών στη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα). 

 

Σύμφωνα με τους χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας του ΣΔΚΠ Νήσων Αιγαίου εντός ζωνών υψηλού 

κινδύνου πλημμύρας υπάρχουν περιοχές Natura της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για Τ=100. Οι 

περιοχές αυτές δίνονται παρακάτω:  

− Στη χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010), καταγράφηκαν οι περιοχές Natura 2000 «Λέσβος: Κόλπος Καλλονής και 

χερσαία παράκτια ζώνη», «Λέσβος: Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλλονής» και «Όρος 

Όλυμπος Λέσβου». 

− Στις χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), εντοπίστηκε η περιοχή Natura 2000 

«Λήμνος: Λίμνες Χορταρολίμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και χερσόνησος 

Φάκος». 

 

4.6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Παγκοσμίως, η συμβολή των δασικών οικοσυστημάτων στο κύκλο του άνθρακα (C) και του νερού 

(H2O) είναι πολύ σημαντική. Τα δάση μπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘αποθήκες’ του άνθρακα 

καθώς από το σύνολο του δεσμευμένου στους φυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, το 77% 

βρίσκεται στα δάση (Karjalainen et al., 2003). Ο άνθρακας αποθηκεύεται στους υπέργειους αλλά 

και στους υπόγειους ιστούς των δένδρων (Morales et al., 2005). Ποσοτικά η υπόγεια αποθήκευση 

(ρίζες, ξηροφυλάδα, χούμος, οργανική ουσία) υπερτερεί εκείνης της υπέργειας (Prakash, 2010).  
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Τα δασικά οικοσυστήματα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της χερσαίας επιφάνειας της Ελλάδας 

(δάση και σε μεγαλύτερο βαθμό λιβάδια). Παρέχουν ποικιλία υλικών αγαθών, όπως βιομάζα ξύλου, 

βοσκήσιμης ύλης, φυσικά προϊόντα, συμβάλλουν στην παραγωγή και στην ποιότητα του νερού, την 

ποιότητα του αέρα και τη δέσμευση και αποθήκευση του CO2, προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες, 

όπως προστασία εδαφικών πόρων, βιοποικιλότητα, παρέχουν ενδιαίτημα και τροφή σε πληθώρα 

έμβιων όντων κ.ά. Πέραν αυτών, έχουν σημαντική πολιτιστική και αισθητική αξία. Επίσης 

προσφέρουν ευκαιρίες για ποικίλες δραστηριότητες αναψυχής, στοιχεία που συμβάλουν στη 

ευζωία και την καλύτερη ποιότητα της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου.  

 

Μεγάλος κίνδυνος για τα δασικά οικοσυστήματα είναι η αλλαγή του κλίματος με ότι αυτή 

συνεπάγεται.  Για την Ελλάδα, ο κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής είναι η εδαφική υγρασία σε 

συνδυασμό με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που καθορίζουν τον συντελεστή 

αποτελεσματικότητας εξατμισοδιαπνοής. Επομένως, ακόμα και μικρές μεταβολές στον κύκλο του 

νερού ή την αύξηση της θερμοκρασίας μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στη 

διαδικασία εισροής και εκροής του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα (Clark et al., 2001). 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας και της καύσιμης ύλης λόγω παρατεταμένης ανομβρίας που 

προκαλείται από την αλλαγή στο κλίμα,  σε συνδυασμό με τις αλλαγές χρήσεων γης, προκαλούν 

αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της έκτασης των πυρκαγιών (Regato, 2008, EMEKA, 2011). 

Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές λοιπόν, αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τις δασικές εκτάσεις 

αφού, ευνοούν την εγκατάσταση θαμνώδους και φρυγανώδους βλάστησης εις βάρος της 

δενδρώδους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της έντασης και της συχνότητας των 

έντονων βροχοπτώσεων, μεγεθύνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης έντονων διαβρωτικών 

φαινομένων και της πρακτικά μη αναστρέψιμης υποβάθμισης του εδαφικού πόρου. 

 

Επιπροσθέτως, επιβάρυνση των δασών προξενεί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας η οποία 

εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς από τους σημερινούς (Airoldi and Beck, 2007) 

διαφοροποιώντας τη χωροκατανομή των υπαρχουσών χρήσεων γης στις παράκτιες περιοχές 

(I.P.C.C., 1990, Nicholls, 2004, Nicholls and Klein, 2005, Bindoff et al., 2007, Rahmstorf, 2007). Από 

την άνοδο, η παραγωγή των παράκτιων δασών δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, ενώ αυτή 

των λιβαδιών θα μειωθεί. Στο Βόρειο Αιγαίο, τα σημαντικότερα προβλήματα αναμένεται να 

εμφανιστούν στη Λήμνο και τη Σάμο, (Nicholls and Kleinn, 2005). Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις από 

την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι η αυξημένη διάβρωση των παράκτιων 

χερσαίων οικοσυστημάτων, η συχνότερη εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, η αύξηση της 

αλατότητας του εδάφους και η μεταβολή των θέσεων όπου εναποτίθενται φερτά υλικά και ιζήματα 

στα Δέλτα των ποταμών. Παρόλα αυτά, οι ουσιαστικές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα 

αναμένεται να είναι περιορισμένες καθώς δεν αναμένεται να υπάρξει μετατόπιση της βλάστησης 

και δεν θα συμβούν ουσιαστικές μεταβολές της σύνθεσής της. Ωστόσο, θα υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στη λιβαδική παραγωγή των παράκτιων εκτάσεων (Δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και 

άλλων υγρότοπων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι).  

 

Η κλιματική αλλαγή ως προς την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μείωση των βροχοπτώσεων και της 

υγρασίας εδάφους, συνδυαζόμενη με τον ρυθμό αύξησης της συχνότητας, της έντασης και της 

έκτασης των πυρκαγιών, τις αλλαγές στις χρήσεις γης και την αποδόμηση του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα οδηγούν στην υποβάθμιση των δασών και δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα, με 
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αποτέλεσμα να παρουσιάζονται και να ενισχύονται φαινόμενα διάβρωσης. Η απώλεια εδάφους, 

ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη κλίση κα έντονο ανάγλυφο, καθιστά αδύνατη την ανάκαμψη ενός 

οικοσυστήματος, εντείνοντας τον κίνδυνο ερημοποίησής του. Τα νησιά της Λήμνου, Αγ. Ευστράτιος, 

Χίος και Ικαρία έχουν ιδιαίτερο έντονο ανάγλυφο ενώ παράλληλα ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι 

υψηλός. 

 

Η γνώση της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στα δασικά οικοσυστήματα είναι ουσιώδους 

σημασίας, καθώς αυτά συμβάλλουν οικονομικά και περιβαλλοντικά στην ποιότητα της ζωής του 

ανθρώπου. Ωστόσο, το σύνολο των τελικών συνεπειών στα δάση δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

πλήρως γιατί απαιτείται ο συνυπολογισμός πολλών παραγόντων. Ακολούθως γίνεται μια πιο 

λεπτομερής αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές έχουν στα δασικά 

οικοσυστήματα. 

 

Ειδικότερα, η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως παρατεταμένη 

ξηρασία και οι έντονες βροχοπτώσεις που προβλέπεται να αυξηθούν, θα έχουν ποικίλες άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις στους φυτικούς οργανισμούς και τα οικοσυστήματα, ως προς τη διαδικασία 

της φωτοσύνθεσης, τη σταθερότητα του εδαφικού πόρου και τις ζημίες από πυρκαγιές, πλημμύρες 

και ασθένειες (Dale et al., 2001, Hódar et al., 2003). Κατά συνέπεια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην αύξηση των φυτών όσο και στη γενική σταθερότητα των 

φυσικών οικοσυστημάτων αλλά και στον κοινωνικοοικονομικό ιστό. 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση του ύψους των κατακρημνισμάτων που παρουσιάστηκε 

τον 20ό αιώνα και εκτιμάται πως θα συνεχιστεί τον 21ο αιώνα (Ζερεφός, 2009) θα επιφέρει 

σημαντικές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Οι δασικές εκτάσεις  γενικά θα ζημιωθούν κατά 

κύριο λόγο από τα μειωμένα κατακρημνίσματα και τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν 

κατά την ξηροθερμική περίοδο, ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών 

(Giannakopoulos et al., 2009). 

 

Γενικώς, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών έως το έτος 2100, θα υπάρξει χωρική ανακατανομή των 

δασών της χώρας και η συγκόμωση των δασών συνολικά θα μειωθεί. Τα δάση των θερμόβιων 

κωνοφόρων και των αείφυλλων πλατύφυλλων (de Dios et al., 2007) θα επεκταθούν κατά 2% (Β2) 

έως 4% (Α2) και τα δάση ερυθρελάτης, ελάτης, οξυάς και μαύρης πεύκης θα συρρικνωθούν κατά 

4% (Β2) έως 8% (Α2). Επίσης, ορισμένα από τα παράκτια δασικά οικοσυστήματα κινδυνεύουν να 

μετατραπούν σε λιβάδι ή να ερημοποιηθούν (Le Houerou 1996), (Β2: 1%, Α2: 2%) . Από τη χωρική 

ανακατανομή και μείωση της έκτασης των παραγωγικών δασών, αναμένεται μείωση της 

παραγωγής βιομάζας ξύλου. 

 

Με την αναμενόμενη αύξηση του CO2 και της θερμοκρασίας θα επεκταθεί η αυξητική περίοδος των 

φυτών κατά 10-15 ημέρες ανάλογα με το σενάριο (Chmielewski and Rotzer, 2001), γεγονός που θα 

έχει θετική συμβολή στην παραγωγή των δασών και των λιβαδιών, καθώς τη χειμερινή περίοδο 

υπάρχει επάρκεια εδαφικής υγρασίας. Η αυξημένη παραγωγικότητα όμως είναι πολύ πιθανό να 

μετριαστεί από τη μείωση των κατακρημνισμάτων και τη συχνότητα και ένταση των ακραίων 

καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνες, πλημμύρες, κ.ά. 
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Ταυτόχρονα θα υπάρξει μείωση της λιβαδικής παραγωγής λόγω της μείωσης των 

κατακρημνισμάτων (Παπαναστάσης, 1982), ενώ η άνοδο της θερµοκρασίας θα οδηγήσει σε αύξηση 

του αριθµού των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο και κατ’ επέκταση σε αύξηση καµένης 

έκταση, και μείωση του χρόνου που µεσολαβεί  µεταξύ δύο διαδοχικών πυρκαγιών (Mouillot et 

al.,2002). 

 

Επιπροσθέτως, βάσει του υποδείγματος BIOME3, εκτιµάται ότι ο ρυθµός δέσµευσης του άνθρακα 

από τα δάση για τα Σενάρια Β2 και Α2 θα µειωθεί περίπου κατά 25% και 30%  αντίστοιχα έως το 

έτος 2050 και κατά 7% και 15% επιπλέον έως το 2100. 

 

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Torn et al., 1999, 

Flannigan et al., 2000, Moriondo et al., 2006, Giannakopoulos et al., 2009, Carvalho et al., 2010, 

Schelhaas et al., 2010, με την άνοδο της θερμοκρασίας θα αυξηθούν ο αριθμός των πυρκαγιών τη 

θερινή περίοδο και η συνολική καμένη έκταση, ενώ θα μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ 

δύο διαδοχικών πυρκαγιών (Mouillot et al., 2002). Εκτιμάται ότι η καμένη έκταση και αναλογικά το 

συνολικό κόστος καταστολής των πυρκαγιών, των ζημιών και των δαπανών αποκατάστασης θα 

αυξηθεί περίπου κατά 10% (Σενάριο Β2) έως 20% (Σενάριο Α2) ετησίως πλέον του σημερινού. Με 

τις δομικές αλλαγές των δασών, όπως τη μείωση της συγκόμωσης, και τα αναμενόμενα εντονότερα 

ακραία καιρικά φαινόμενα, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η επιφανειακή απορροή και η διάβρωση κατά 

16% (Β2) έως 30% (Α2). Συνέπεια αυτών θα είναι ο περιορισμός της βαθιάς διήθησης και ο 

εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων. Αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της 

εξατμισιδιαπνοής, θα έχει ως συνέπεια τη μείωση της ποσότητας του διαθέσιμου 

χρησιμοποιήσιμου ύδατος (Arora and Boer 2001). Επίσης, αναμένεται να μειωθεί η αξία των άυλων 

αγαθών και λοιπών περιβαλλοντικών υπηρεσιών (de Dios et al., 2007, Founda and Giannakopoulos, 

2007). Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς 

από τους σημερινούς, διαφοροποιώντας τη χωροκατανομή των υπαρχουσών χρήσεων γης στις 

παράκτιες περιοχές (Nicholls, 2004, Nicholls and Klein, 2005, Bindoff et al., 2007, Rahmstorf, 2007).  

 

Λόγω των παραπάνω μεταβολών, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και την 

αναψυχή, κυρίως τον Ιούλιο-Αύγουστο, καθώς η μέση θερμοκρασία του αέρα και η συχνότητα, 

ένταση και διάρκεια των καυσώνων θα αυξηθούν. Η επέκταση όμως της τουριστικής περιόδου, 

κυρίως τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο, αναμένεται να αντισταθμίσει τις αρνητικές αυτές 

συνέπειες, με αποτέλεσμα η συνολική τουριστική κίνηση να μη μεταβληθεί σημαντικά έως το τέλος 

του 21ου αιώνα (Rutty, 2009).  

 

Αν και η ποσοτικοποιημένη πρόβλεψη της επίπτωσης στην υγεία των ανθρώπων και της αύξησης 

του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και αντιμετώπισης των ασθενειών έχει μεγάλο ποσοστό 

αβεβαιότητας, με την υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων αναμένεται να χειροτερεύσει η 

ποιότητα ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα και να αυξηθούν τα κρούσματα ασθενειών που 

συνδέονται με την υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (αλλεργίες, καρδιακά 

επεισόδια, κ.ά.). 

 

Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι επιπτώσεις αναμένονται να είναι ηπιότερες. 

Όπως εξετάστηκε στο Kεφάλαιο 3, οι μεταβολές του κλίματος θα είναι μικρότερες από άλλες 

περιοχές της Ελλάδας και η ποσότητα των βροχοπτώσεων είναι ήδη πολύ μειωμένη στην 
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Περιφέρεια. Επιπροσθέτως, η θερμοκρασία και η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθούν 

σε μικρό βαθμό. Αυξητική τάση έχουν και οι ημέρες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς.  

 

Για την σωστότερη διαχείριση όλων των δασικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημόσιων) θα ήταν 

σκόπιμο να εξεταστεί η πρόταση για διεύρυνση αρμοδιοτήτων διαχείρισης όλων των δασικών 

εκτάσεων σε επίπεδο πρόληψης δασικών πυσκαγιών από τις οικείες Δ/νσεις Δασών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, σε ότι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, θα πρέπει να 

εξετασθεί η πιθανή αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. 

 

Σύμφωνα με το κόστος που παρατίθεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, το οποίο βασίζεται σε υπολογισμούς της ΕΜΕΚΑ, η οικονομική ζημιά ανέρχεται 

στα 679,00 εκ. ευρώ. Σημειώνεται πως σε αυτό το ποσό υπάρχει και το κόστος που προκύπτει στα 

δασικά οικοσυστήματα και στους υγροτόπου από την ΑΣΘ. 

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο βαθμός τρωτότητας και 

επικινδυνότητας του τομέα της βιοποικιλότητας και των δασικών οικοσυστημάτων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 82: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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Επιπτώσεις στην 
βιοποικιλότητα 
και τα δασικά 

οικοσυστήματα Π
ιθ

α
νό

τη
τα

 

Έκταση 

Έν
τα

σ
η

 

Π
ο

λυ
π

λο
κό

τη
τα

 

περίοδος 

Α
να

σ
τρ

ο
φ

ή
 

Δ
ια

π
ερ

ιφ
ερ

ει
α

κό
ς 

ή
 δ

ια
-

σ
υ

νο
ρ

ια
κό

ς 
χα

ρ
α

κτ
ή

ρ
α

ς 

1 

Υποβάθμιση 
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των θινών 

4 
Παράκτιες 
περιοχές 

4 4 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2070 
εντονότερα 

1 ΟΧΙ 

 Κίνδυνος 
εκδήλωσης 
πυρκαγιάς 

4 
Σύνολο 

ΠΒΑ 
3 4 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2070 
εντονότερα 

1 ΟΧΙ 

2 

 

Απώλεια 
εδάφους 
αυξημένη 
διάβρωση 

3 
Σύνολο 

ΠΒΑ 
1 4 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2070 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 
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3 

4 

Μεταβολή των 
σχέσεων 

ισορροπίας 
μεταξύ 

παθογόνων 
οργανισμών και 

δασικών φυτικών 
ειδών 

2 
Σύνολο 

ΠΒΑ 
2 4 

Έως το 
2050 

ηπιότερα 
και μετά το 

2070 
εντονότερα 

2 ΟΧΙ 

 

Επειδή η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026, και οι επιπτώσεις στο τομέα 

δεν είναι σημαντικές έως το 2050, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική αλλαγή στην υφιστάμενη 

κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων στην Περιφέρεια. Συνεπώς, τα περισσότερα μέτρα 

άμεσης προτεραιότητας (βλ. Κεφ. 5) είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω υφιστάμενων 

επιπτώσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

 

4.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

 

Η αλλαγή του κλίματος έχει μια σειρά σύνθετων διασυνδέσεων με την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιπτώσεων, όπως τις ασθένειες και τον θάνατο που 

σχετίζονται με τη θερμοκρασία και τις επιπτώσεις της υγείας στην υγεία ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Άλλες επιπτώσεις ακολουθούν πιο έμμεσες διαδρομές, όπως αυτές που δημιουργούν νερό και 

τρόφιμα ασθένειες, ασθένειες που μεταδίδονται με φορέα ή έλλειψη τροφίμων και νερού. 

 

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της θνησιμότητας και της θερμοκρασίας που διαφέρει από την 

κλιματική ζώνη και τη γεωγραφική περιοχή. Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος συνδέεται με τη 

θνησιμότητα από εγκεφαλικό επεισόδιο και επίσης ασθένειες (π.χ. καρδιαγγειακές παθήσεις). 

Ωστόσο, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες μειώνουν επίσης τους υπερβολικούς θανάτους του χειμώνα 

δεδομένου ότι η θνησιμότητα αυξάνεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες πάνω από ορισμένα 

επίπεδα κατωφλίου (Juan-Carlos Ciscar, et.al., 2010). Οι προβλέψεις των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις συνδεόμενες με τη θερμότητα ασθένειες και στην θνησιμότητα βασίστηκε 

σε εμπειρικές σχέσεις μεταξύ της θνησιμότητας και της τρέχουσας θερμοκρασίας.  

 

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η υγεία του ανθρώπινου πληθυσμού ίσως επηρεαστεί από την 

αύξηση ημερών με έντονη δυσφορία πληθυσμού (Παράγραφο 3.3.7 και 
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ΕΙΚΟΝΑ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ (HUMIDEX >38 °C) ΜΕΤΑΞΥ 2021-2050 ΚΑΙ 
1961-1990
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).  Επιπροσθέτως, ακραία φαινόμενα όπως πλημμύρες ίσως αυξήσουν το ποσοστό  θνησιμότητα 

του πληθυσμού. Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας κατά ένα 

βαθμό αναμένεται να επιφέρει αύξηση της θνησιμότητας κατά 1% έως 4%.  

 

O ανθρώπινος οργανισμός επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η άμεση 

έκθεση πραγματοποιείται λόγω των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών, δηλαδή της 

θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα συχνότερα ακραία 

καιρικά φαινόμενα. Η έμμεση έκθεση οφείλεται στη χαμηλότερη ποιότητα του πόσιμου ύδατος και 

των μετεωρολογικών συνθηκών, καθώς και στις μεταβολές του οικοσυστήματος, της γεωργίας, της 

βιομηχανίας, των οικισμών και της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η κλιματική  αλλαγή συνδέεται 

παγκοσμίως και με ήδη υπάρχουσες ασθένειες, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πρόωρους 

θανάτους από συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 

μπορούν ενδεικτικά να ενταχθούν στις εξής τρεις κατηγορίες (WHO, 2003): 

α) Άμεσες επιπτώσεις, που συνήθως προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. θάνατοι 

από καύσωνες). 

β) Έμμεσες επιπτώσεις, οι οποίες προκαλούνται ως συνέπεια περιβαλλοντικών αλλαγών και 

οικολογικών διαταραχών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή (π.χ. αυξανόμενη απειλή από 

ασθένειες που μεταφέρονται από τα κουνούπια ή τα τρωκτικά). 

γ) Διάφορες επιπτώσεις που προκαλούνται σε πληθυσμούς που πλήττονται από την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος και από οικονομικά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής (π.χ. διατροφικά 

ή ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα). 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι κλιματικές αλλαγές και η 

υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Οι επιπτώσεις 

αυτές θα προέλθουν από τις αυξανόμενες καταιγίδες, πλημμύρες, κύματα ξηρασίας και πυρκαγιές, 

που θα επηρεάσουν τα αποθέματα νερού, τη παραγωγή υγιεινών τροφών και τη γενικότερη 

διαχείριση των συστημάτων υγείας. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα συμβάλει στην αύξηση της 

νοσηρότητας και της θνησιμότητας που σχετίζονται με τη διατροφή και την ποιότητα του νερού και 

του αέρα. Η μεγαλύτερη συχνότητα των καυσώνων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της 

θνησιμότητας από θερμοπληξίες και θερμικό στρες. 

 

Το κεντρικό συμπέρασμα των μελετών που έχουν εκπονηθεί σχετικά με την επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμια κλίμακα είναι ότι η κλιματική αλλαγή 

μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων (WHO, 2003):  

α) αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά και συγχρόνως μειωμένη 

θνησιμότητα στις λιγότερες θερμές χώρες για τον ίδιο λόγο, 

β) μεγαλύτερη συχνότητα επιδημιών μεταδοτικών ασθενειών λόγω πλημμυρών και ακραίων 

καιρικών φαινομένων, 

γ) υπολογίσιμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω της μετακίνησης πληθυσμών εξαιτίας της 

αύξησης της στάθμης των θαλασσών και της αυξημένης συχνότητας ακραίων καιρικών 

φαινομένων. 
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Οι υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες διακρίνουν επίσημα 11 κατηγορίες αυξημένων 

περιπτώσεων ασθενειών που μπορούν να συνδέσουν την ανθρωπογενή συνιστώσα της κλιματικής 

αλλαγής με την υγεία (CDC, 2009):  

α) άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες και ασθένειες από τον ατμοσφαιρικό αέρα, 

β) νεοπλάσματα, 

γ) καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και εμφράγματα, 

δ) τροφιμογενείς ασθένειες και λοιμώξεις, 

ε) νοσηρότητα και θνησιμότητα από τη ζέστη, 

στ) επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη, 

ζ) βλάβες της ψυχικής υγείας και διαταραχές άγχους, 

η) νευρολογικές διαταραχές, 

θ) ασθένειες που προκαλούνται από φορείς, 

ι) ασθένειες που προκαλούνται από το νερό και 

ια) νοσηρότητα και θνησιμότητα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών (ακραία καιρικά φαινόμενα). 

 

Οι πλέον ευάλωτες ομάδες λόγω της κλιματικής αλλαγής θα είναι: 

• οι ηλικιωμένοι, 

• τα παιδιά, 

• τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική 

παρακολούθηση, οι φτωχοί με προβληματική διατροφή ή και υποσιτισμό που κατοικούν σε 

περιοχές χαμηλού εισοδήματος με δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

• οι κάτοικοι νησιωτικών και ορεινών περιοχών όπου παρατηρείται λειψυδρία και δυσχέρεια 

• εξεύρεσης υγιεινής τροφής και 

• μετανάστες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τις 

κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. 

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται συνοπτικά ο βαθμός τρωτότητας και 

επικινδυνότητας του τομέα της υγείας στην κλιματική αλλαγή. 

 

Βάσει της έκθεσης PESETA αναμένεται τα έξοδα στον τομέα της υγείας να είναι μειωμένα αν 

υπάρξουν ενέργειες προσαρμογής. Ενώ κόστος αναμένεται να υπάρξει και λόγω της εμφάνισης 

κρουσμάτων κατάθλιψης λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Παρόλα αυτά η έκθεση PΕΣΕΤΑ δεν 

αποτιμά το οικονομικό κόστος της αύξησης των ασθενειών από φορείς λόγω της κλιµατικής 

αλλαγής, προβαίνει όµως σε µια ποιοτική εκτίµηση ,αναφέροντας ότι αυτό το κόστος προβλέπεται 

να είναι χαµηλό σε σχέση µε τα προαναφερθέντα. 

 

Σύμφωνα με το κόστος που παρατίθεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, το οποίο προέρχεται από υπολογισμούς της ΕΜΕΚΑ, η οικονομική ζημιά στον 

τομέα της υγείας για την ΠΒΑ ανέρχεται στο 1.000,00 εκ. ευρώ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 83: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
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  Αύξηση 
θνησιμότητας 

2 ΠΒΑ 1 4 
Σταδιακά 

έως το 
2100 

1 ΝΑΙ 
1 

2 
Αύξηση  

ασθενειών, 
επιδημιών 

3 ΠΒΑ 2 4 
Σταδιακά 

έως το 
2100 

1 ΝΑΙ 

3 

Επιπτώσεις 
στην 

ανθρώπινη 
υγεία λόγω 

της 
μετακίνησης 
πληθυσμών 

5 ΠΒΑ 2 4 
Σταδιακά 

έως το 
2100 

1 ΝΑΙ 

 

Επειδή η πρίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026, δηλασή σε 7 χρόνια, δεν 

αναμένεται ουσιαστική αλλαγή των υφιστάμενων συνθηκών έως τότε. Συνεπώς, τα μέτρα άμεσης 

προτεραιότητας είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη υφιστάμενων επιπτώσεων που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

 

4.8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Οι συνέπειες που θα έχει η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας 

θα είναι εμφανής με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά τις άμεσες επιπτώσεις και ο δεύτερος τις 

έμμεσες οι οποίες καθρεφτίζονται μέσα από την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις κοινωνικές 

δομές και στην οικονομία, αφού η πολιτιστική κληρονομιά χαρακτηρίζεται ως σημαντική πηγή 

προσέγγισης τουριστών. 

Οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι υψηλής σημασίας. Οι τρόποι με τους οποίους 

επηρεάζουν είναι οι εξής:  

 Η δομή των ιστορικών κτιρίων είναι περισσότερο συνδεδεμένη με το έδαφος σε σχέση με 

αυτή των σύγχρονων. Συγκεκριμένα, τα ιστορικά κτίρια είναι πιο πορώδη και αντλούν νερό 

από το έδαφος το οποίο αποβάλλουν πάλι στο περιβάλλον μέσω της επιφανειακής 

εξάτμισης. Οι επιφάνειες των τοίχων και των δαπέδων αποτελούν τα σημεία ανταλλαγής 
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της ανωτέρω διαδικασίας. Η αύξηση της θερμοκρασίας των εδαφών θα οδηγήσει σε 

μεταφορά και εναπόθεση μεγαλύτερης ποσότητας αλάτων τα οποία μέσω κάποιον 

αντιδράσεων όπως αυτή της ξήρανσης, θα προκαλέσουν επιζήμια κρυσταλλοποίηση στις 

επιφάνειες. 

 

 Τα προϊόντα ξυλείας και άλλων οργανικών θα πληγούν επίσης από την ενδεχόμενη 

κλιματική αλλαγή αφού πιθανόν να υποστούν αυξημένη βιολογική μόλυνση εξαιτίας της 

έντονης μετανάστευσης παρασίτων τα οποία προέρχονται από εντελώς διαφορετικά μήκη 

και πλάτη του πλανήτη, τα οποία μέχρι τώρα δεν δύναται να μεταναστεύσουν τόσο μακριά 

και για τον λόγο αυτό, ο παράγοντας αυτός δεν αποτελούσε απειλή για την υλική 

πολιτισμική κληρονομιά (Ioannou & Theodoridou, 2011). 

 

 Οι πλημμύρες αποτελούν ακόμη μια αξιοσημείωτη απειλή για την πολιτιστική κληρονομιά 

καθώς πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στα οικοδομικά υλικά που δεν είναι σχεδιασμένα 

να αντέχουν σε παρατεταμένη βύθιση. Επιπροσθέτως, με το πέρας της πλημμύρας οι 

συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών ενώ παράλληλα τα 

οικοδομήματα κινδυνεύουν να διαβρωθούν.  

 

 Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η καταιγίδες και οι υψηλής έντασης άνεμοι μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. 

 

 Η ερημοποίηση αλλά και η διάβρωση απειλούν κυρίως την υλική πολιτιστική κληρονομιά. 

(UNESCO, 2007) 

 

 Η αύξηση του επιπέδου της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει φθορές σε μνημεία τα 

οποία βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. 

 

 Οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλη απειλή για τους χώρους με πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

 

Όπως αναφέρθηκε, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, ισχυροί άνεμοι και η μακροπρόθεσμη 

επίδραση αντίξοων κλιματικών συνθηκών δύναται να καταστρέψουν, ακόμη και ολοσχερώς, 

χώρους και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Έως σήμερα, δεν έχει υπάρξει σε εθνικό επίπεδο 

μία συνολική αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους 

φυσικούς κινδύνους και τις καταστροφές ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζεται η έλλειψη 

εναρμόνισης των επιμέρους συστάσεων (European Parliament, 2007).  

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κληματική αλλαγή. 

Δεν έχει υπολογιστεί το συνολικό αναμενόμενο κόστος που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στον 

τομέα του Πολιτιστικού Κεφαλαίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 84: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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πολιτιστικό 
κεφάλαιο  

Π
ιθ

α
νό

τη
τα

 

Έκταση 

Έν
τα

σ
η

 

Π
ο

λυ
π

λο
κό

τη
τα

 

περίοδος 

Α
να

σ
τρ

ο
φ

ή
 

Δ
ια

π
ερ

ιφ
ερ

ει
α

κό
ς 

ή
 

δ
ια

σ
υ

νο
ρ

ια
κό

ς 
χα

ρ
α

κτ
ή

ρ
α

ς 

  Καταστροφή 
από 

πυρκαγιές 2 ΠΒΑ 3 2 

Σταδιακά 
έως το 
2100 4 ΝΑΙ 1 

2 

Καταστροφή 
από 

πλημμύρες 2 

ΠΒΑ 

4 2 

Σταδιακά 
έως το 
2100 3 ΝΑΙ 

3 
Καταστροφή 
από ακραία 

καιρικά 
φαινόμενα 2 

ΠΒΑ 

4 2 

Σταδιακά 
έως το 
2100 3 ΝΑΙ 

 

Λόγω του σύντομου χρονικού ορίζοντα του ΠεΣΠΚΑ, έως το 2026, δεν αναμένεται να υπάρξει 

κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση του πολιτιστικού τομέα της Περιφέρειας. Συνεπώς, τα 

μέτρα άμεσης προτεραιότητας (Βλ. Κεφ. 5) είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη 

υφιστάμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

 

4.9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει επίσης επιπτώσεις στις ανάγκες ψύξεις, όπως αναφέραμε στο 

Κεφάλαιο 3, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένεται να αυξηθούν ανά  5 οι ημέρες με ανάγκη 

για ισχυρή ψύξη την περίοδο 2021-2050 και κατά 20 την περίοδο 2051-2100.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούνται μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις της ζήτησης ενέργειας, λόγω της 

τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού κάτι το οποίο θα επηρεαστεί ακόμα περισσότερο από την 

κλιματική αλλαγή και αύξηση της μέσης θερμοκρασίας. Αντίθετα, οι ανάγκες για  θέρμανσης θα 

μειωθούν. Γενικεύοντας, τα  φορτία έχουν μεγάλη διακύμανση εποχιακά και ημερήσια. Για την 

κάλυψή τους θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής με μικρό βαθμό χρήσης τους σε 

ετήσια βάση και με δυνατότητα ευελιξίας ανόδου και καθόδου φορτίου. Οι μονάδες αυτές 

επομένως θα έχουν ακριβότερο μέσο συνολικό κόστος από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, με 

αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών. Η μεγάλη διακύμανση φορτίων που θα 

συντελεστεί λόγω των μεταβολών αυτών θα επηρεάσει τις ανάγκες (αύξηση) για ευέλικτες μονάδες 

παραγωγής και θα αυξήσει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο είναι ήδη αυξημένο λόγω 

της μη διασύνδεσης των νησιών στο δίκτυο της χώρας. Το μικροκλίμα στις αστικές περιοχές θα 

επιβαρυνθεί περαιτέρω.  

 

Η ταυτόχρονη επίδραση πολλαπλών αιτιών τρωτότητας των ενεργειακών υποδομών είναι πιθανό 

να έχει όχι σωρευτική αλλά μη γραμμική επίπτωση στο ενεργειακό σύστημα. Για παράδειγμα, τυχόν 
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σύμπτωση ακραίων φαινομένων πλημμυρών, με υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένη 

διαθεσιμότητα αποθήκευσης υδάτων, μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές τροφοδοσίας. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η μελετητική ομάδα του παρόντος Σχεδίου, στην συνέχεια 

εξετάζεται ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

την Περιφέρειας. 

 

ΛΕΣΒΟΣ 

O Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου της ΔΕΗ, βρίσκεται στα Ανατολικά παράλια της 

νήσου Λέσβου, στη βόρεια έξοδο της πόλης της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην περιοχή 

Κουρτζή, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 m2. Στα Ανατολικά του ΑΣΠ βρίσκεται η 

επαρχιακή οδός Μυτιλήνης – Μήθυμνας και στη συνέχεια η ακτογραμμή της θάλασσας του Στενού 

της Μυτιλήνης. Η απόσταση της ακτογραμμής από την εγκατάσταση είναι περίπου 50 m και το 

απόλυτο υψόμετρο στο χαμηλότερο σημείο του ΑΣΠ είναι 5 m ενώ στο εσωτερικό ανεβαίνει 

αρκετά. Αρα δεν υφίσταται κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας. 

 

ΛΗΜΝΟΣ 

Ο ΑΣΠ Λήμνου είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., έκτασης 21.335 m2 στο 

Δυτικό τμήμα του νησιού, στον όρμο του ρέματος Αυλώνα. Απέχει περίπου 250 m από την παραλία 

και 3 km από την πρωτεύουσα του νησιού Μύρινα. Το απόλυτο υψόμετρο στον ΑΣΠ είναι 4-7 m. 

Αρα δεν υφίσταται κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

ΙΚΑΡΙΑ 

Ο ΤΣΠ (Τοπικός Σταθμός Παραγωγής) Ικαρίας βρίσκεται σε επαφή με τον περιφερειακό δρόμο που 

διατρέχει την παραλία με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, ξεκινώντας από την πόλη του Αγ. Κήρυκου προς τα 

ΝΔ, στη περιοχή Ξηρόκαμπος και στη θέση “Πάσπαρος”. Η απόσταση από tο κέντρο της πόλης είναι 

περίπου 1 km. Ο ΤΣΠ βρίσκεται σε απόσταση 25-30 m από την ακτογραμμή και σε υψόμετρο 30 m 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση τα στοιχεία αυτά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από 

πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

ΣΑΜΟΣ 

O Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Σάμου, βρίσκεται στο Βορειοανατολικό τμήμα του 

νησιού σε ακτίνα περίπου 400 m από τον οικισμό Κοκκάρι και σε απόσταση 6-7 km από την πόλη 

της Σάμου, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 67.000 m2. Ο ΑΣΠ βρίσκεται σε απόσταση 30-200 m 

από την ακτογραμμή και σε υψόμετρο 4-16 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας. 

Τα νησιά Φούρνοι και Θύμαινα ηλεκτροδοτούνται από τον ΑΣΠ Σάμου. 
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ΧΙΟΣ 

Ο ΑΣΠ Χίου βρίσκεται σε οικόπεδο της ΔΕΗ σε υψόμετρο 2-5 m από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Βόρεια και ανατολικά του οικοπέδου του ΑΣΠ Χίου εκτείνεται η θάλασσα σε απόσταση 20-100 m. 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχει το ρέμα Λευκωνιάς, Το ρέμα βρίσκεται σε απόσταση 500 m 

από τον Σταθμό (βλ. χάρτης Παράρτημα) και δεν επηρεάζεται ούτε επηρεάζει υδραυλικά τον ΑΣΠ. 

Επιπλέον  οι δεξαμενές καυσίμου περιστοιχίζονται από υπερυψωμένο τοιχίο από σκυρόδεμα. 

Τα νησιά Οινούσες και Ψαρά ηλεκτροδοτούνται από τον ΑΣΠ Χίου 

Με βάση τα στοιχεία αυτά στον ΑΣΠ Χίου δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από πλημμυρικά 

φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

ΑΓ. ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ 

Ο ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου βρίσκεται σε οικόπεδο της ΔΕΗ σε υψόμετρο 3-5 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας, κοντά στο οικισμό Αγ. Ευστρατίου. Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ 

(αιολικά και Φ/Β) ισχύος 1,0 MW  σε μεγάλο υψόμετρο και ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

τηλεθέρμανσης για όλο το νησί, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει υποκατάσταση μεγάλου μέρους των ενεργειακών 

αναγκών του νησιού, οι οποίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο, με ενεργειακές 

πηγές φιλικές προς το περιβάλλον.  

Με βάση τα στοιχεία αυτά στον ΑΣΠ Αγ. Ευτρατίου δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από 

πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας 

του τομέα της ενέργειας στην κλιματική αλλαγή για την ΠΒΑ. 

 

Στην Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή δεν υπολογίζεται το κόστος 

που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στον τομέα της Ενέργειας της ΠΒΑ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναμένονται επιπτώσεις στις περιοχές εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας επομένως, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια οικονομική ζημιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 85: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
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Επιπτώσεις από 
άνοδο στάθμης 
της θάλασσας 1 

Περιοχές 
εγκαταστάσεων 

παραγωγής 
ενέργειας 1 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 4 ΟΧΙ 

1 

2 
Επιπτώσεις από 

πλημμυρικά 
φαινόμενα 1 

Περιοχές 
εγκαταστάσεων 

παραγωγής 
ενέργειας 1 2 

Σταδιακά 
έως το 
2100 4 ΟΧΙ 

3 
Επιπτώσεις από 
ακραία καιρικά 

φαινόμενα 1 

Περιοχές 
εγκαταστάσεων 

παραγωγής 
ενέργειας 1 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 4 ΟΧΙ 

 

Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας έως το έτος 2026 

όπου ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ. 

 

4.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η αλλαγή του κλίματος οι οποίες αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3, αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο 

δομημένο περιβάλλον το οποίο περιβάλει το ανθρώπινο πληθυσμό. Κάποιες από τις επιπτώσεις 

είναι το πρόσθετο λειτουργικό κόστος σε παραγωγικούς τομείς, απώλειες ως προς την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, διακοπές παροχής υπηρεσιών, κ.ά. Σε αρκετές περιπτώσεις, η 

κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει και την ανθρώπινη ευημερία (π.χ. θερμική άνεση 

νοικοκυριών, χειροτέρευση παραγόντων υγείας και διαβίωσης κ.ά.).  

Δεδομένου ότι η ενεργειακή ζήτηση των κτηρίων είναι άμεσα εξαρτώμενη με το κλίμα είναι 

προφανές ότι η κλιματική μεταβολή θα έχει σημαντικές συνέπειες για το σύνολο του κτηριακού 

περιβάλλοντος. Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η εμμονή στη χρήση εμπειρικών 

και ξεπερασμένων τεχνικών σχεδιασμού του αστικού χώρου και των κτηρίων και η αποψίλωση του 

αστικού και περιαστικού πρασίνου δημιουργούν συνθήκες δυσφορίας σε όσους διαμένουν στον 

αστικό ιστό, μεγιστοποιούν τη χρήση ενεργοβόρων μηχανικών μέσων για την εξασφάλιση θερμικής 

άνεσης και προκαλούν ουσιώδες πρόβλημα επιβιωσιμότητας σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, 

που αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά στη νέα πραγματικότητα. 
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4.10.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Οι πιθανές φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στον κτηριακό τομέα σχετίζονται αφενός 

με τη μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων όπου επικρατεί θερμοστατικός έλεγχος 

και αφετέρου με τη μεταβολή των συνθηκών του εσωτερικού κλίματος στα κτήρια που λειτουργούν 

χωρίς προσθήκη ενέργειας. 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιφέρει μείωση των θερμικών αναγκών των κτηρίων αλλά, 

ταυτόχρονα, αύξηση της απαιτούμενης ενέργειας για κλιματισμό κατά τη θερινή περίοδο. 

Παράλληλα, στα μη κλιματιζόμενα κτήρια μπορεί να επιφέρει σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών 

θερμικής άνεσης κατά τη θερινή περίοδο. 

 

Για τη διερεύνηση των συνεπειών της κλιματικής μεταβολής τόσο για την ενεργειακή κατανάλωση 

των κτηρίων όσο και για τις εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης, ακολουθήθηκε η παρακάτω 

διαδικασία από την Επιτροπή Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής:  

 

Α)  Με χρήση του προσομοιωτικού εργαλείου TRNSYS υπολογίστηκε το θερμικό και ψυκτικό φορτίο 

τριών τύπων κτηρίων για όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας για τα πέντε κλιματικά σενάρια. 

Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε το απαιτούμενο ενεργειακό φορτίο για κτήρια κατοικίας, γραφεία και 

εκπαιδευτικά κτήρια. Για όλες τις περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι διατηρούνται συνθήκες θερμικής 

άνεσης εντός των κτηρίων όλο τον χρόνο, συγκεκριμένα 21 0C τη χειμερινή περίοδο και 26 0C το 

θέρος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού. 

 

Σε καθεμιά περίπτωση κτηρίου προσομοιώθηκαν τρεις διαφορετικές κτηριακές δομές, μια με 

χαμηλή, μια με μέση και μια με υψηλή ενεργειακή ποιότητα. Για κάθε κτήριο υπολογίστηκαν τα 

ετήσια φορτία θέρμανσης και ψύξης (kWh/m2.) για τις τρεις χρονικές περιόδους (1961-1990, 2041-

2050 και 2090-2100) και για τρία σενάρια εκπομπών (Α1Β, Α2, Β2). Τα αποτελέσματα που 

πρόεκυψαν δίνονται στις παρακάτω Εικόνες. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 47: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΡ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 
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Όπως διαπιστώνεται, η προβλεπόμενη μείωση του θερμικού φορτίου των κτηρίων για τα τέσσερα 

μελλοντικά κλιματικά σενάρια για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε 

σχέση με την κατανάλωση της περιόδου αναφοράς (1961-1990). Συγκεκριμένα, για το Σενάριο 

2041-2050 Α1Β, η μέση μείωση υπολογίζεται περί το 23%, για το Σενάριο 2091-2100 Α2 ίση με 48%, 

για το Σενάριο 2091-2100 Β2 ίση με 38% και τέλος για το Σενάριο 2091-2100 Α1Β ίση με 42%. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 48: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 

Αντίστοιχα, η προβλεπόμενη αύξηση του κλιματιστικού φορτίου των κτηρίων σε σχέση με τη 

περίοδο αναφοράς για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, φαίνεται να είναι ήπια σε σχέση με τις 

υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, είναι 59% για το Σενάριο 2041-

2050 Α1Β. Ταυτόχρονα, η μέση αύξηση υπολογίζεται περί το 135% για το Σενάριο 2091-2100 Α2, 

ίση με 96% για το Σενάριο 2091-2100 Β2 και τέλος ίση με 119% για το Σενάριο 2091-2100 Α1Β. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσματα και συμπεράσματα ελήφθησαν για τα γραφεία και τα εκπαιδευτικά 

κτήρια. 

 

Β) Μελετήθηκε επίσης η μεταβλητότητα του θερμικού και ψυκτικού φορτίου ως συνάρτηση της 

ποιότητας της κατασκευής, συγκεκριμένα για τη συμβατική κατασκευή, τη σύγχρονη και την 

παθητική.  

 

Όσον αφορά τη σύγχρονη κατασκευή, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός μείωσης του θερμικού φορτίου 

για τα τέσσερα κλιματικά σενάρια σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα ακολουθεί πολύ 

παραπλήσιο ρυθμό με αυτόν της συμβατικής κατασκευής. Αντίθετα, η ποσοστιαία αύξηση του 

θερινού κλιματιστικού φορτίου είναι 4-6 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρείται στη 

συμβατική κατασκευή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η κύρια κλιματική μεταβολή 
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παρατηρείται τη θερινή περίοδο και στο ότι η βελτίωση του επιπέδου της κατασκευής μειώνει, 

λόγω καλύτερης ηλιοπροστασίας και διαχείρισης φορτίων, την ανάγκη για ψύξη. 

 

Τέλος, η παθητική κατοικία, όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες 

εξοικονόμησης ενέργειας, παρουσιάζει θερμικό φορτίο 10 έως 40 φορές μικρότερο από αυτό της 

συμβατικής κατοικίας και σχεδόν αμελητέο κλιματιστικό φορτίο για τη σημερινή περίοδο. 

 

Η παρατηρούμενη ποσοστιαία μείωση του θερμικού φορτίου εξαιτίας της κλιματικής μεταβολής 

είναι κατά 50% περίπου μεγαλύτερη από αυτή της συμβατικής κατασκευής, ενώ η αντίστοιχη 

ποσοστιαία αύξηση του κλιματιστικού φορτίου είναι 6-10 φορές μεγαλύτερη από αυτή της 

συμβατικής κατασκευής και 50-70% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της σύγχρονης 

κατοικίας. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσματα και συμπεράσματα ελήφθησαν για τα γραφεία και τα εκπαιδευτικά 

κτήρια.  

 

Γ) Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η μεταβολή της ποιότητας ζωής εξαιτίας της 

αύξησης της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό κτηρίων χαμηλής ποιοτικής στάθμης 

χωρίς εφεδρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας.  

 

Η μεθοδολογία είναι η εξής:  

 

Επιλέχθηκαν δυο τυπικά κτήρια χαμηλής ποιοτικής στάθμης του κτηριακού κελύφους και 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις του εσωτερικού κλίματος για όλη τη διάρκεια του έτους και 

για τα πέντε κλιματικά αρχεία Α1Β, Α2 και Β2 για τις περιόδους 1960-1990 (Α1Β), 2041-2050 (Α1Β) 

και 2091-2100 (Α1Β, Α2, Β2). Θεωρήθηκε ότι στα κτήρια δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 

κλιματισμού. Τα χαρακτηριστικά του κελύφους που θεωρήθηκαν είναι αυτά των κατοικιών που 

κατασκευάστηκαν πριν από το 1979, οπότε άρχισε να ισχύει ο κανονισμός θερμομόνωσης 

(συμβατικό κτήριο). 

 

Υπολογίστηκαν τρεις παράμετροι που χαρακτηρίζουν και ποσοτικοποιούν την ποιότητα του 

εσωτερικού περιβάλλοντος: 

 

α) η μέγιστη και ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία για κάθε μήνα, 

β) το ποσοστό του θερινού χρόνου όπου η εσωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 26, 28, 30, 32 0C 

και 

γ) ο αριθμός των βαθμοωρών εσωτερικής θερμοκρασίας άνω των 26 0C 

 

H ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε για όλες τις κλιματικές περιοχές της χώρας, όπως δόθηκαν από 

την Ακαδημία Αθηνών. 

 

Ως βαθμοώρες ορίζεται το σύνολο των διαφορών της ωριαίας εσωτερικής θερμοκρασίας από τους 

26 0C. Συγκεκριμένα : 

 

DH(26) = Σ (Τεσ(ι) – 26) + 
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όπου Τεσ(ι) είναι η εσωτερική θερμοκρασία την ώρα (ι). Το πρόσημο (+) σημαίνει ότι μόνο οι 

θετικές τιμές της διαφοράς λαμβάνονται υπόψη. 

 

Δεδομένου ότι τα κλιματικά αρχεία περιέχουν μία ημέρα ανά μήνα, ο υπολογισμός αναφέρεται στο 

σύνολο των τυπικών ημερών του έτους. 

 

Σε γενικές γραμμές, η μεταβολή των βαθμοωρών κλιματισμού που υπολογίστηκε για όλα τα 

κλιματικά σενάρια παρουσιάζει για τα νησιά σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση της τάξεως του 90%. 

Παράλληλα, η αύξηση των βαθμοημερών κλιματισμού που υπολογίζεται ανάμεσα στο Σενάριο Α1Β 

του 1990 και το Σενάριο Α2 του 2100 κυμαίνεται από 152% έως και 4200%. Η περιοχή της Αθήνας 

και τα υπόλοιπα νησιά παρουσιάζουν σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση, της τάξεως του 200-250%. 

 

Η αύξηση των βαθμοημερών κλιματισμού που υπολογίζεται ανάμεσα στο Σενάριο Α1Β του 1990 και 

το Σενάριο Β2 του 2100 κυμαίνεται από 100% έως και 2100%.  

Η περιοχή της Αθήνας και τα υπόλοιπα νησιά παρουσιάζουν σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση, της 

τάξεως του 150%. 

 

Τέλος, η αύξηση των βαθμοημερών κλιματισμού που υπολογίζεται ανάμεσα στο Σενάριο Α1Β του 

1990 και το Σενάριο Α1Β του 2100 κυμαίνεται από 115% έως και 2400%. Η περιοχή του Βορείου 

Αιγαίου, παρουσιάζει σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση, της τάξεως του 170%. Ο βαθμός αύξησης των 

βαθμοημερών κλιματισμού για το Σενάριο του 2050 και δίνεται στην Εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 49: ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ 2050 ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ 2010. 

Όπως βλέπουμε λοιπόν, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αυξάνουν κατά 1 τον βαθμό βαθμοημερών 

κλιματισμού το 2050 σε σχέση με το 2010. 
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Η αύξηση της μέγιστης εσωτερικής θερμοκρασίας που υπολογίζεται ανάμεσα στο Σενάριο Α1Β του 

1990 και το Σενάριο Α1Β του 2050 κυμαίνεται από 2.5 0C. για το Βόρειο Αιγαίο και φαίνεται στην 

ΕΙΚΟΝΑ 50Error! Reference source not found..  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 50: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
2050 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 

Ταυτόχρονα με τον υπολογισμό της μεταβολής των βαθμοημερών κλιματισμού και της μέγιστης και 

ελάχιστης εσωτερικής θερμοκρασίας, υπολογίστηκε για κάθε περιοχή και για κάθε κλιματικό 

υπόδειγμα το ποσοστό των θερινών ωρών όπου η εσωτερική θερμοκρασία εντός της τυπικής 

κατοικίας υπερβαίνει τη θερμοκρασιακή βάση των 26, 28, 30 και 32 0C. Τα αποτελέσματα όσον 

αφορά τη μεταβολή της μέγιστης μηνιαίας εσωτερικής θερμοκρασίας στην περιοχή του Βόρειου 

Αιγαίου δίνονται ΕΙΚΟΝΑ 51. 
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ΕΙΚΟΝΑ 51: ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) ΟΠΟΥ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. 

 

Για το κλιματικό Σενάριο Α1Β της περιόδου αναφοράς, το ποσοστό υπέρβασης της εσωτερικής 

θερμοκρασίας κατά τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο είναι πάντοτε μηδενικό.  

Η τιμή υπέρβασης παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο είναι πολύ μεγάλη. Για το Σενάριο Α1Β 2100 

τιμή υπέρβασης είναι ξανά μεγάλη. Για το Σενάριο Α2 2100 το ποσοστό αυξάνεται επίσης δραστικά 

και κυμαίνεται από 40 έως 98%.  

 

Το ποσοστό “χρόνου υπέρβασης” των 32 0C εσωτερικής θερμοκρασίας για το Σενάριο Α1Β του 2050 

για όλες τις κλιματικές περιοχές δίνεται στην Error! Reference source not found.. 
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ΕΙΚΟΝΑ 52: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ “ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ” ΤΩΝ 32 0C ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α1Β ΤΟΥ 2050. 

Βάσει τον στοιχείων που παρατίθενται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή, το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος 

ανέρχεται στα 603,00 εκ. ευρώ.   

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας 

και η οικονομική ζημιά του δομημένου περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή για την ΠΒΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 86: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Ανάγκη για ψύξη 4 ΠΒΑ 3 3 
Σταδιακά έως 

το 2100 3 ΟΧΙ 1 

2 Ανάγκη θα 
θέρμανση 1 

ΠΒΑ 

1 2 
Σταδιακά έως 

το 2100 3 ΟΧΙ 
3 Επιπτώσεις στην 

ποιότητα ζωής 
των κατοίκων 3 

ΠΒΑ 

3 4 
Σταδιακά έως 

το 2100 3 ΟΧΙ 

 

Λόγω της μικρής περιόδου υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ, έως το 2026, δεν αναμένονται σημαντικές 

επιπτώσεις έως την ολοκλήρωσή του. Η μεγαλύτερης έντασης επίπτωση είναι η αυξανόμενη 

ανάγκη για ψύξη στο δομημένο περιβάλλον η οποία όμως παρουσιάζεται σταδιακά αυξανόμενη 

έως το 2100.  
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4.11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η μελέτη επιπτώσεων για τον τομέα των μεταφορών συμπεριλαμβάνει τις “άμεσες” (direct) 

επιπτώσεις στον τομέα, δηλαδή τις επιπτώσεις που επηρεάζουν άμεσα το σύστημα των μεταφορών 

και όχι έμμεσα μέσω των επιπτώσεων σε άλλα συστήματα (π.χ. στην οικονομία, τον τουρισμό, 

κ.λπ.) Στο πλαίσιο της τομεακής μελέτης εξετάζονται επίσης και οι “φυσικές” (physical) επιπτώσεις, 

δηλαδή οι μετρήσιμες εκείνες επιπτώσεις που αφορούν τις φυσικές υποδομές ή εγκαταστάσεις και 

τη λειτουργία του συστήματος (ΕΜΕΚΑ, 2011). 

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος που οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές, καθώς 

και οι επιπτώσεις που επιφέρουν. 

 

Ξηρασία και επίδραση υψηλών θερμοκρασιών 

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ηλιοφάνεια, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

επηρεάζουν την αντοχή των οδοστρωμάτων καθώς προκαλούν χαλάρωση του ασφαλτικού 

μίγματος. Σε συνδυασμό μάλιστα με αέρα, αλλοιώνουν το χρώμα της επιφάνειας του 

οδοστρώματος και προκαλούν μείωση της αντοχής του, έχοντας ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 

ρωγμών στην επιφάνεια. Επιπλέον, η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει τη θερμοκρασία της 

επιφανειακής στρώσης, μειώνοντας, έτσι, το μέτρο ελαστικότητας. 

 

Αύξηση στάθμης θάλασσας  

Οι περιοχές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας είναι οι νησιωτικές. Επιπρόσθετα, σε περιοχές µε χαµηλό υψόμετρο, η 

άνοδος της στάθµης της θάλασσας σε συνδυασμό με τη φυσική καθίζηση του εδάφους μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις. 

 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δημιουργεί προβλήματα, όπως διάβρωση, οπισθοχώρηση ή 

κατάδυση των ακτών, πλημμύρες και κύματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφές 

του οδοστρώματος και διαταραχές της κυκλοφορίας. Τα οδικά δίκτυα μπορούν να εκτεθούν σε 

μεγαλύτερη πίεση και να υποστούν διάβρωση. Ακόμη, η στάθμη των υπόγειων υδάτων θα αυξηθεί 

σε πεδινές παράκτιες περιοχές, με αποτέλεσμα να επηρεάσει τη φέρουσα ικανότητα των δρόμων 

και να αυξήσει τον κίνδυνο υπόσκαψης υποδομών και θεμελιώσεων. Όλα τα παραπάνω, αυξάνουν 

την πιθανότητα εισροής υδάτων στις υποδομές και αυτό συνεπάγεται σκούριασμα μεταλλικών 

στοιχείων, καθώς επίσης και άλλες φθορές σε πινακίδες και λοιπό εξοπλισμό της οδού.  

 

Βροχοπτώσεις 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος φθοράς των οδοστρωμάτων, ο οποίος προκαλείται από τις κλιματολογικές 

συνθήκες είναι η υπερβολική υγρασία, η οποία εμφανίζεται στο σώμα του οδοστρώματος λόγω 

κακής αποστράγγισης και αποχέτευσης αυτού. Η μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων αυξάνει τον 

κίνδυνο των πλημμυρών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα των συστημάτων 

αποστράγγισης, που διαθέτει το οδικό δίκτυο και κατ’ επέκταση δημιουργούνται ρωγμές στο 

οδόστρωμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανύψωση της στάθμης των 

υπόγειων υδάτων. Το γεγονός αυτό, εκτός από τη μεγαλύτερη διείσδυση νερού στη δομή του 

δρόμου από τις πάνω στρώσεις, θα αυξήσει και την περιεκτικότητα ύδατος στη στρώση της 

υπόβασης, με αποτέλεσμα το σχηματισμό αυλακώσεων και την ταχύτερη υποβάθμιση των υλικών. 

Επιπλέον, μια άλλη ανησυχία είναι ότι τα αυξημένα ποσοστά βροχόπτωσης και ασυνήθιστοι 
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συνδυασμοί του καιρού, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο της υδρολίσθησης και θα 

προκαλέσουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια αρκετά χαμηλών 

θερμοκρασιών η ποσότητα του νερού που έχει διεισδύσει στο οδόστρωμα θα παγώσει και η 

άσφαλτος θα “σπάσει”, φαινόμενο το οποίο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναμένεται να είναι 

πιο σπάνιο διότι οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές καμία εποχή του χρόνου, ενώ κατά τη 

διάρκεια άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως ηλιοφάνεια (υψηλές θερµοκρασίες) και αέρας, 

η επιφάνεια του οδοστρώματος αρχίζει να παίρνει ένα χρώμα γκρι και να χάνει ποσοστό της 

αντοχής της (CEDR, 2012).  

 

Κατολισθήσεις 

Οι έντονες βροχοπτώσεις, η εκδήλωση περισσότερων πυρκαγιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

που θα εκδηλωθούν θα αυξήσουν το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν 

τον βαθμό των κατολισθήσεων λόγω του γεγονότος ότι το νερό της βροχής διεισδύει στους πόρους 

και τις ρωγμές του βράχου, με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια του βράχου να χαλαρώνουν και να 

αποκολλούνται. Αποτελέσματα της κατολίσθησης βράχων, ροής εδάφους ή λάσπης σε οδικά δίκτυα 

μπορεί να είναι σοβαρά ατυχήματα, ζημιές των υποδομών, ‘κλείσιμο’ κάποιου οδικού τμήματος 

κ.ά. 

 

Άλλες επιπτώσεις  

Ο συνδυασμός των παραπάνω κλιματικών αλλαγών επιφέρει ποικίλες συνέπειες, όπως κλείσιμο για 

μεγάλα τμήματα του υπεραστικού ή αστικού δικτύου, λόγω αυξημένης υδρολίσθησης του 

οδοστρώματος και μειωμένης ορατότητας (λόγω ομίχλης ή σκόνης) και αυτό συνεπάγεται 

καθυστερήσεις. Ακόμη, οι μεταβολές του κλίματος εκτός από θέματα ζημιών επηρεάζουν και 

θέματα ασφάλειας, άνεσης, την πιθανότητα να συμβούν ατυχήματα (ΕΜΕΚΑ). 

 

Επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές 

Οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζονται κατά βάση από καιρικά φαινόμενα που προκαλούν 

πλημμύρες, όπως δηλαδή η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης και οι έντονες βροχοπτώσεις. 

 

Αύξηση στάθμης θάλασσας  

Σημειώνεται μεγαλύτερη διείσδυση της ενέργειας των κυμάτων στην ακτή και στα λιμάνια και 

παράλληλα παρατηρείται αύξηση της αλμυρότητας των κόλπων και των εκβολών των λιμανιών. Οι 

γέφυρες και οι προβλήτες θα υποστούν τη μεγαλύτερη φθορά και διάβρωση λόγω αύξησης της 

αλατότητας (ΕΜΕΚΑ,2011). 

 

Έντονες βροχοπτώσεις  

Επηρεάζονται τα παράκτια τμήματα που μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο από πλημμύρες, ενώ επίσης 

μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς η λειτουργία των λιμανιών (καθυστερήσεις, ακυρώσεις 

δρομολογίων).  

 

Επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές 

Υψηλές θερμοκρασίες 

Παρατηρείται μείωση της πυκνότητας του αέρα και συνεπώς αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων. 

Αυτό μπορεί να έχει επίδραση στο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο αεροσκαφών, όπως επίσης 

σημειώνεται ανάγκη για μεγαλύτερους αεροδιαδρόμους.  
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Αύξηση στάθμης θάλασσας  

Επικρατεί κυρίως ο κίνδυνος πλημμυρών σε αεροδρόμια που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και 

κοντά στην ακτογραμμή. Επιπλέον, αυξημένος είναι ο κίνδυνος υπόσκαψης των υποδομών και των 

θεμελιώσεων, τόσο από τη θάλασσα όσο και από υπόγεια ύδατα. Οι υποδομές για όλους τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και οδηγίες ώστε να αντέχουν σε ορισμένες κλιματικές αλλαγές. Οι επιπτώσεις στις 

υποδομές, τόσο από λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, και επικίνδυνες. 

 

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και γενικά τις νησιωτικές περιοχές, μεγαλύτερη τρωτότητα 

παρουσιάζουν οι λιμενικές υποδομές μικρώς κυρίων λιμανιών που θα επηρεαστούν κυρίως από την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας (ΕΜΕΚΑ,2011). 

Ειδικότερα, όσον αφορά πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τους χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, 

τα μεταφορικά δίκτυα που θίγονται για Τ=100 έτη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι οι εξής: 

− Στη χαμηλή ζώνη Πυθαγορείου Σάμου (GR14RAK0006) εντός της περιοχής κατάκλυσης που 

προκύπτει από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για Τ=100 έτη καταγράφηκε ο 

κρατικός αερολιμένας Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος». 

− Στη Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) καταγράφηκαν ο 

κρατικός αερολιμένας Χίου, «Όμηρος»,  0,15 km εθνικού δικτύου και 0,615 km επαρχιακού 

οδικού δικτύου και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. 

− Στις χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), εντός της έκτασης που κατακλύζεται 

από ποτάμιες ροές και ανύψωση ΜΣΘ καταγράφηκαν 1,09 km επαρχιακού οδικού δικτύου, 

ο κρατικός αερολιμένας Λήμνου, «Ήφαιστος». 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και 

της μελέτης της ΕΜΕΚΑ, το συνολικό κόστος του τομέα των μεταφορών από την κλιματική αλλαγή 

ανέρχεται σε 1.055,00 εκ. ευρώ για την ΠΒΑ.  

 

Στον Πίνακα 88 της Παραγράφου 4.13 παρουσιάζεται ο βαθμός τρωτότητας και επικινδυνότητας 

του τομέα για την ΠΒΑ καθώς και το κόστος που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή. 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 87: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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1 Επιπτώσεις στις 
οδικές 

μεταφορές λόγω 
ακραίων 4 ΠΒΑ 4 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 2 ΌΧΙ 
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καιρικών 
φαινομένων 

2 
Επιπτώσεις στις 

οδικές 
μεταφορές λόγω 

ανόδου της 
στάθμης της 
θάλασσας 3 

 
 
 
 

παράκτιες 
περιοχές/ 

ακτογραμμή 3 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 3 ΌΧΙ 

3 Επιπτώσεις στις 
οδικές 

μεταφορές λόγω 
αύξησης 

θερμοκρασίας 2 

 
 
 

ΠΒΑ 
2 4 

Σταδιακά 
έως το 
2100 2 ΌΧΙ 

4 Επιπτώσεις στις 
θαλάσσιες 

μεταφορές λόγω 
ακραίων 
καιρικών 

φαινομένων 3 

 
 
 

λιμενικές 
εγκαταστάσεις 

3 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 2 ΝΑΙ 

5 Επιπτώσεις στις 
θαλάσσιες 

μεταφορές λόγω 
ανόδου της 
στάθμης της 
θάλασσας 2 

 
 
 
 

λιμενικές 
εγκαταστάσεις 2 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 4 ΝΑΙ 

6 
Επιπτώσεις στις 

αεροπορικές 
μεταφορές λόγω 

ακραίων 
καιρικών 

φαινομένων 4 

 
 
 
 

Λιμενικές 
εγκαταστάσεις και 

Αεροδρόμια 4 3 

Σταδιακά 
έως το 
2100 2 ΝΑΙ 

7 

Επιπτώσεις στις 
αεροπορικές 

μεταφορές λόγω 
αύξησης της 

θερμοκρασίας 2 

 
 
 
 

Λιμενικές 
εγκαταστάσεις και 

Αεροδρόμια 2 4 

Σταδιακά 
έως το 
2100 2 ΝΑΙ 

 

Επειδή η περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ολοκληρώνεται το 2026, δηλαδή σε 7 χρόνια, δεν 

αναμένεται κάποια ουσιαστική αλλαγή των υφιστάμενων συνθηκών έως τότε. Συνεπώς, τα 

περισσότερα μέτρα άμεσης προτεραιότητας είναι αυτά τα οποία έχουν προταθεί λόγω ήδη 

υφιστάμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 
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4.12 ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν παρουσιάζονται δραστηριότητες που συνδέονται με την 

εξορυκτική βιομηχανία.  

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια υπάρχει ένα μεταλλείο σιδήρου το οποίο είναι ανενεργό. Υπάρχουν 

επίσης κάποια επιφανειακά λατομεία. Λόγω λοιπόν της απουσίας του τομέα από την ΠΒΑ δεν 

εξετάζονται οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στον τομέα αυτό. 

 

4.13 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΒΑ 

Με βάση τα προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο 4 και την ανάλυση της τρωτότητας που έλαβε χώρα 

στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται ο συγκεντρωτικός Πίνακας με την τρωτότητα, την ένταση και τις 

γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας καθώς και το αντίστοιχο κόστος, στο βαθμό που αυτό είναι 

διαθέσιμο, ανά τομέα. 

Πίνακας 88: Συγκεντρωτικός Πίνακας τρωτότητας- επικινδυνότητας ανά τομεά 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (εκ. 

ευρώ) 

Υδατικά Συστήματα Υψηλή Μέση Παράκτιες περιοχές 2.200,0015 

Άνοδος στάθμης 

θάλασσας/Παράκτιες 

περιοχές 

Υψηλή Μέση Παράκτιες περιοχές 
Υγρότοποι 
Ακτογραμμή 

-6 

Τουρισμός Μέση Μέση Παράκτιες περιοχές 

Ακτογραμμή 

17.745,00 

Αλιεία/Υδατοκαλλιέργειες  Μέση Μέση  155,00 

Γεωργία Μέση Μέση Αγροτικές εκτάσεις 19.077,00 

Βιοποικιλότητα και 

Δασικά συστήματα 

Υψηλή Μέση Υγρότοποι 

Δασικές εκτάσεις 

679,00 

Ανθρώπινη Υγεία Μέση Χαμηλή ΠΒΑ 1.000,00 

Πολιτιστική Κληρονομιά Χαμηλή Μέση Χαμηλού υψομέτρου 

περιοχές 

-7 

Ενέργεια Χαμηλή Χαμηλή Περιοχές 

εγκαταστάσεων 

παροχής ενέργειας 

-8 

Δομημένο Περιβάλλον Μέση Μέση Οικιστικό περιβάλλον 603,00 

Μεταφορές Μέση Μέση Παράκτια οδικά δικτυα 
Λιμενικές 
εγκαταστάσεις 

1.055,00 

                                                           
5 Η τιμή αντιστοιχεί στο κόστος της ύδρευσης. Το κόστος άρδευσης εμπεριέχεται στο κόστος του τομέα της 
γεωργίας. 
6 Το κόστος της ΑΣΘ εμπεριέχεται στους τομείς: Τουρισμός, Γεωργία, Βιοποικιλότητα και Δασικά 
οικοσυστήματα, Μεταφορές και Δομημένο περιβάλλον 
7  Δεν παρατίθενται οικονοκά στοιχεία για την ΠΒΑ στην ΕΣΠΚΑ (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή) 
8 Δεν παρατίθενται οικονομικά στοιχεία για την ΠΒΑ στην ΕΣΠΚΑ, επιπροσθέτως δεν αναμένονται επιπτώσεις 
στον τομέα της ενέργειας για την ΠΒΑ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (εκ. 

ευρώ) 

Αεροδρόμια 

 

Με βάση τον παραπάνω Πίνακα προκύπτουν οι ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας: 

Παράκτιες περιοχές, υγρότοποι, περιοχές χαμηλού υψομέτρου, ακτογραμμές, αγροτικές και 

δασικές εκτάσεις και υποδομές μεταφορών. 
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  
 
Η προσαρμογή είναι καθοριστική σε σχέση με τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, τις οποίες ο κόσμος ήδη υφίσταται. Αν ληφθεί πρωτίστως υπόψη ότι οι πολιτικές 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής απαιτούν συνδυασμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και, 

δευτερευόντως, ότι είναι πρακτικά μηδενικές οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου λόγω του μικρού της 

μεγέθους, η υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προσαρμογής αποτελεί μονόδρομο για τη μείωση 

του κόστους της κλιματικής αλλαγής. Η προσαρμογή αναμένεται να έχει εξαιρετική σημασία για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, που θα πληγούν σκληρότερα και συντομότερα από την κλιματική αλλαγή. 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό προτείνονται κατάλληλα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στους εξής 

τομείς: 

• Διαχείριση Υδάτων 

• Άνοδος στάθμης της θάλασσας/ Διάβρωση των ακτών 

• Αλιεία 

• Δασικά Οικοσυστήματα 

• Δομημένο Περιβάλλον 

• Βιοποικιλότητα και Υγρότοποι 

• Πλημμυρικά φαινόμενα 

• Κατολισθητικά και διαβρωτικά φαινόμενα 

• Γεωργία 

• Ανθρώπινη υγεία 

• Τουρισμός 

• Μεταφορές 

• Πολιτιστική Κληρονομιά 

 

Με βάση το είδος, την ένταση και την έκταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους 

διαφόρους τομείς (Κεφ. 4) προτάθηκαν τα μέτρα προσαρμογής για την ΠΒΑ.  Σύμφωνα με την 

κλιματική τρωτότητα κάθε τομέα, σε συνδυασμό με τον βαθμό επικινδυνότητας των αναμενόμενων 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (όπως αυτός ορίζεται από τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων 

του Πίνακα 88 του Κεφαλαίου 4) αλλά και το κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ανά 

τομέα (στον βαθμό που αυτό είναι διαθέσιμο) προσδιορίσθηκαν οι τομείς και οι γεωγραφικές 

περιοχές προτεραιότητας και τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα. Στην συνέχεια, τα προτεινόμενα 

μέτρα ιεραρχήθηκαν σε υψηλής, μέσης και μικρής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

σημαντικότητά τους. Η ιεράρχηση των μέτρων προκύπτει κατ’αρχήν με βάση την ιεράρχηση της 

τρωτότητας του αντίστοιχου τομέα στον οποίον εντάσσονται, της επικινδυνότητας των επιπτώσεων 

και της γεωγραφικής περιοχής την οποία αφορούν. Στην συνέχεια τα μέτρα αξιολογούνται ως προς 

το αναμενόμενο ‘’κόστος/όφελος’’ και ιεραρχούνται με βάση την τελική τους αξιολόγηση. Για την 

αξιολόγηση των μέτρων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά 

καθώς και η εφικτότητα του προτεινόμενου μέτρου. 

Για τα παρακάτω επεξεργασμένα μέτρα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις εξής πηγές: 
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1. Εκτίμηση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων σε Περιοχές με Ιδιόμορφο Γεωδυναμικό και 

Γεωπεριβαλλοντικό Καθεστώς. Η περίπτωση της Νήσου Λέσβου(Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, 2017) 

 
2. Ενέργειες Αποκατάστασης Ζημιών από Τις Πυρκαγιές της 25ΗΣ Ιουλίου 2016 και της 25ΗΣ 

Αυγούστου στην Νήσο Χίο και Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την 
Περιβαλλοντική Προστασία και Την Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών, Ά Φάση, (Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Γεωπονικό και Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο, 2017) 
 

3. Πρόγραμμα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Προσαρμογή στη διαχείριση 

των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (ΕΚΒΥ) 

 

4. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020 

 

5. Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Νήσων Αιγαίου (EL14) και την Αναθεώρησή του (ΕΓΥ, ΥΠΕΝ, 2017) 

 

6. Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου (GR14), (ΥΠΕΝ) 

 

 

5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

Για την Ελλάδα η ενδεχόμενη έλλειψη μέτρων προσαρμογής θα δημιουργήσει μια κατάσταση 

ανάλογη εκείνης των αναπτυσσόμενων χωρών, λόγω της απουσίας έστω και στοιχειώδους 

εφαρμογής σχεδίου συνδυασμένης υδατικής διαχείρισης. Στην απουσία αυτή, εκτός των γενικών 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (μείωση βροχοπτώσεων, αύξηση θερμοκρασίας, εξάτμισης και 

αναγκών υδατικής κατανάλωσης) θα πρέπει να προστεθούν η αλόγιστη άρδευση το καλοκαίρι με 

“κανονάκια” και κατακλύσεις, η απώλεια νερού από τα πεπαλαιωμένα συστήματα των αστικών 

υδρευτικών δικτύων και η συνεχής αλλά και εποχιακή αύξηση της υδατικής κατανάλωσης, λόγω της 

αύξησης του πληθυσμού (τουριστικού και μόνιμου) και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής 

(επέκταση εξοχικών κατοικιών, πάρκων, συνθηκών καθημερινότητας κ.ά.). Σε όλα αυτά θα πρέπει 

να προστεθούν και οι οξυμμένες επιπτώσεις, όπως π.χ. η αυξημένη εξατμισιδιαπνοή, η αυξημένη 

άρδευση και η συνεχής αύξηση της υδατικής κατανάλωσης, τις οποίες επέφερε η αλλαγή των 

χρήσεων της γης, κυρίως η μετατροπή αγροτικών περιοχών σε τουριστικές. 

Η ανάγκη για επαγρύπνηση και έγκαιρη αντιμετώπιση του όλου θέματος εμφανίζεται επιτακτική. 

Στα πλαίσια της πολιτικής προσαρμογής περιλαμβάνονται μέτρα όπως: 

− Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων, 

− Εκσυγχρονισμός των αστικών υδρευτικών συστημάτων, 

− Θεσμοθέτηση και προστασία του ελάχιστου, οικολογικά ασφαλούς, υδατικού αποθέματος, 

− Ρύθμιση υδατικών απολήψεων με τους περιορισμούς που επιβάλλει η κάθε περίπτωση, 

− Επαναχρησιμοποίηση νερού (π.χ. για άρδευση χώρων πρασίνου), 

− Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων,  

− Θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών,  
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− Υδρευτικές ανάγκες, με άμεσο (δίκτυα) ή έμμεσο (εμφιαλώσεις) τρόπο. 

− Λήψη μέτρων ορεινής υδροοικονομίας με μικρά ανασχετικά φράγματα για αύξηση της 

κατείσδυσης 

− Αντιπλημμυρικά έργα 

− Έργα διευθέτησης χειμάρρων 

 

Το φάσμα των ενεργειών προσαρμογής χαρακτηρίζεται από ποικιλία και πολυπλοκότητα. Υπάρχουν 

δύο κύριες κατευθύνσεις, που συνοψίζονται αφενός στην προσπάθεια για πλήρη κάλυψη της 

ζήτησης και αφετέρου στην προσπάθεια περιορισμού της. Η κατασκευή υδραυλικών υποδομών 

αποτελεί το κύριο εργαλείο πολιτικής η οποία είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη του συνόλου 

της ζήτησης. Οι υδραυλικές υποδομές περιλαμβάνουν φράγματα, έργα μεταφοράς υδάτων εντός (ή 

και εκτός) των λεκανών απορροής και έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. 

 

Στον αντίποδα, η πολιτική διαχείρισης της ζήτησης των υδάτων σχεδόν περιορίζεται στα στενά όρια 

της τιμολόγησης του πόρου. Η λογική που διέπει την πολιτική αυτή είναι η ορθολογική τιμολόγηση 

του νερού σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για τους Υδατικούς Πόρους, 2000/60/ΕΚ, ώστε να 

αποτελεί κίνητρο για την αποδοτική του χρήση. Παράλληλα, η εφαρμογή πολιτικής για την 

τιμολόγηση εξασφαλίζει χρηματοοικονομικούς πόρους και, κατ’ επέκταση, την οικονομική 

βιωσιμότητα των υποδομών ύδρευσης, αλλά και των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος. Η 

πολυπλοκότητα του εγχειρήματος έγκειται στον αποδοτικό συνδυασμό των επιμέρους 

κατευθύνσεων πολιτικής. Η οικονομική αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την προσαρμογή 

προϋποθέτει σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες 

προσαρμογής αλλά και τις ιδιαιτερότητες κατά περίπτωση. Το καταλληλότερο οικονομικό εργαλείο 

για την επιλογή και την εφαρμογή του βέλτιστου μείγματος ενεργειών προσαρμογής είναι η 

ανάλυση κόστους-οφέλους. Η αξιολόγηση ως προς το κόστος αλλά και την αποτελεσματικότητα 

εναλλακτικών μορφών πολιτικής για την προσαρμογή προϋποθέτει τη γνώση εξειδικευμένων 

πληροφοριών διαχείρισης υδατικών πόρων. 

 

Τέτοια μέτρα είναι: 

− ο περιορισμός των απωλειών υδάτων λόγω διαρροής δικτύων 

− η δυνατότητα μη χρήσης (προφύλαξη) υπόγειων υδατικών αποθεμάτων, κατάλληλων για 

υπηρεσίες ύδρευσης σε μελλοντικό χρόνο, με κριτήριο προτεραιότητας την εγγύτητα στις 

παρούσες καταναλώσεις 

− ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων (π.χ. χρήση νερού από αγρότες) 

− εξομάλυνση του υδατικού ισοζυγίου με την αξιοποίηση των χειμερινών κατακρημνισμάτων 

− φράγματα εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων 

− η δυνατότητα εξοικονόμησης νερού από τους χρήστες, π.χ. η χρήση οικιακών συσκευών με 

μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, και 

− τέλος, με ειδικό ενδιαφέρον λόγω του συγκριτικά χαμηλού κόστους, οι θεσμικές ενέργειες 

προσαρμογής, όπως η τιμολόγηση, η παροχή κινήτρων για μείωση της κατανάλωσης, η 

οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης/εκπαίδευσης/πληροφόρησης και η σταδιακή 

απαγόρευση ιδιαίτερα υδροβόρων αστικών χρήσεων. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ1: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων ύδρευσης (Masterplan) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης 
του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης, όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα 
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα 
υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα 
εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Τα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν 
από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Παρόχους νερού ύδρευσης. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) για 
την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα 
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό 
θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των 
Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή και παρόχους νερού 
ύδρευσης. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού Υδρευσης, Διοίκηση (Διευθύνσεις 
Υδάτων) Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού Υδρευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει να ολοκληρωθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα κείμενα τεκμηρίωσης  του ΣΔΛΑΠ. Τα 
κείμενα αυτά και το ΣΔΛΑΠ θα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το μέτρο αυτό 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ2: Καταγραφή απωλειών και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου για έλεγχο 
διαρροών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Δομικές Παρεμβάσεις): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και 
αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 
(Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, 
έλεγχο και μείωση των διαρροών. Ο έλεγχος των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αποσκοπεί 
στον εντοπισμό των διαρροών για την αποφυγή μεγάλης απώλειας νερού. Ο έλεγχος των 
διαρροών αποτελεί τεχνικό μέσο για τη διαχείριση της ζήτησης νερού και αποσκοπεί στην 
εξοικονόμησή του. Σε πρώτη φάση θα καταγραφούν οι απώλειες των δικτύων από τις 
αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλο πάροχο νερού ύδρευσης με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
στη Δ/νση Υδάτων και θα καθοριστούν οι προτεραιότητες για αποκατάσταση των διαρροών 
στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ' αριθμ 160817/20.12.2016 
Απόφασης ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ). Μετά τον εντοπισμό θα ακολουθεί η επισκευή 
και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν υδρόμετρα, 
όπου δεν υπάρχουν, και να αντικατασταθούν τα ελαττωματικά ή παλαιότερης τεχνολογίας.  
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού. Με ευθύνη 
των ΔΕΥΑ/Δήμων ή άλλο πάροχο νερού ύδρευσης θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και διαχείρισης διαρροών των 
δικτύων ύδρευσης των μεγάλων Δήμων.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Ενδεικτικά 1.000.000 €, η ακριβής τιμή θα προσδιορισθεί μετά την καταγραφή των 
απωλειών και την σύνταξη προδιαγραφών για τα συστήματα τηλεελέγχου  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει να ολοκληρωθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα κείμενα τεκμηρίωσης  του ΣΔΛΑΠ.  
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το μέτρο ΥΣ1 ‘’Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 
ύδρευσης (Masterplan)’’ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό (λόγω της εξοικονόμησης νερού) 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση (λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ3: Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη- Μη Δομικές Παρεμβάσεις): Μέτρα για την προώθηση της 
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των 
στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης. Σε περιοχές όπου είναι αδύνατη η 
εξεύρεση καλύτερων εναλλακτικών πηγών υδροδότησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, 
να γίνεται χρήση υφιστάμενων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (πχ έργα αποθήκευσης 
επιφανειακού νερού όπως φράγματα και λιμνοδεξαμενές), ακόμα όταν η αρχικά 
καθορισμένη χρήση τους ήταν η αρδευτική ή άλλη χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν τυχόν συνοδά έργα για την κάλυψη της ζήτησης υδρευτικών αναγκών και 
να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα επεξεργασίας νερού (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ). Τέτοια έργα 
είναι τα προτεινόμενα ΥΣ18 έως ΥΣ27 και ΥΣ31-ΥΣ33 του παρόντος Σχεδίου.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ. Πάροχοι Νερού Ύδρευσης,  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση 
Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ. Πάροχοι Νερού Ύδρευσης,  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση 
Υδάτων), ΕΓΥ,ΠΔΕ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  100.000 €/ ανά μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  5 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει να ολοκληρωθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα κείμενα τεκμηρίωσης  του ΣΔΛΑΠ.  
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το μέτρο ΥΣ1 ‘’Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 
ύδρευσης (Masterplan)’’ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση (λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ4: Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος 
διαρροών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη- Μη Δομικές Παρεμβάσεις): Μέτρα για την προώθηση της 
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των 
στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης. Το 
μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης, στην 
επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την 
κάλυψη της αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά, που στοχεύουν 
στην αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και 
δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα 
πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων 
από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, παρόχους νερού ύδρευσης προκειμένου να τεκμηριωθεί 
αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης ή αντικατάστασης και τα αποτελέσματα της ως 
άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/νση Υδάτων για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ' αριθμ 
160817/20.12.2016 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ). Ειδικότερα, στο ΠΠ 
Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 προτείνονται μελέτες 
αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης οικισμών της Ικαρίας.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ. Πάροχοι Νερού Ύδρευσης,  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
(Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ. Πάροχοι Νερού Ύδρευσης,  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
(Διεύθυνση Υδάτων), ΕΓΥ,ΠΔΕ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ/ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 € /Περιφερειακή Ενότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει να ολοκληρωθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα κείμενα τεκμηρίωσης  του ΣΔΛΑΠ.  
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το μέτρο ΥΣ1 ‘’Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 
ύδρευσης (Masterplan)’’ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ  - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση (λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ5: Αύξηση της αποδοτικότητας της  χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία: Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου 
χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 
4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 
2014 -2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 
4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το 
υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν: 
α. στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας 
(π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων 
πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.  
β. στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. ανακυκλωμένα 
/επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα).Επιπλέον στο μέτρο περιλαμβάνονται και δράσεις που 
απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της απόληψης του νερού. Οι Δράσεις 
αυτές περιλαμβάνουν και την αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης 
(απόληψη από υπόγεια ή/και επιφανειακά υδατικά συστήματα από συλλογικά) 
ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των 
αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου νερού.  
Βασικοί στόχοι των ανωτέρω δράσεων ή/και έργων είναι οι ακόλουθοι: 
- Να επιτυγχάνουν ελάχιστη δυνητική εξοικονόμηση νερού της τάξεως του 10%  για τα 
υδατικά συστήματα σε καλή ποσοτική κατάσταση με στόχο τη διατήρησή της. 
- Για υδατικά συστήματα με ποσοτική κατάσταση κατώτερη της καλής η δυνητική 
εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι της τάξης του 10% αλλά και η προγραμματιζόμενη 
δράση ή/και έργο να εξασφαλίζει επιπλέον πραγματική μείωση της χρήσης του νερού 
τουλάχιστον ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης. 
 - Να αξιοποιηθούν ύδατα από υφιστάμενους ταμιευτήρες όπως αυτοί ορίζονται στο 
εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014- 2020 των οποίων η συμβατότητα με τους στόχους της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ έχει ήδη αξιολογηθεί από το 1ο ΣΔΛΑΠ. Τυχόν νέα έργα (ταμιευτήρες, 
λιμνοδεξαμενές, φράγματα, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα) που δύνανται να 
δημιουργήσουν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε ΕΥΣ που μπορεί να υποβαθμίσουν την 
οικολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων ή /και την ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ 
θα εξετάζονται με βάση τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΓΥ και είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ "Προσδιορισμός και κριτήρια αξιολόγησης 
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων" και "Προσδιορισμός των "εξαιρέσεων" της 
παραγράφου 7, του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.7), περί νέων τροποποιήσεων" 
όταν απαιτείται. 
Πιο συγκεκριμένα, το υπομέτρο 4.3.1: ‘Υποδομές εγγείων βελτιώσεων’. 
 Ως κύριος τομέας εστίασης ορίζεται η προτεραιότητα 5 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
(προτεραιότητα 2 Α) αποτελεί έμμεσο στόχο του μέτρου αυτού. Τα έργα που 
υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του 
νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ. 
Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην 
εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε 
συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων 
δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας 
της χρήσης του νερού στη γεωργία.  
Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές 
νερού (ανακυκλωμένα ύδατα). 
Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υπομέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των 
αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως: 
· εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών 
υποστηρικτικών τους υποδομών, 
· ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
· χρήση ανακυκλωμένων υδάτων. 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της 
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εξυπηρέτησης του στόχου για αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία (5Α), 
σημαντικό ρόλο παίζει η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού, που 
χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό Μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η 
αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης - με απολήψεις από υπόγεια ή/και 
επιφανειακά σώματα - από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων 
βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου 
νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια 
όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. 
Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού καθώς και ο 
έλεγχος των εφαρμοζόμενων μεθόδων άρδευσης, συμβάλλει έτσι στη μείωση των 
απολήψεων του νερού και συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού.  
Σε συνδυασμό δε με την κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων επιτυγχάνεται 
συνολικά μείωση της κατανάλωσης του νερού και συνεπώς αύξηση της αποδοτικότητας 
της χρήσης του νερού στη γεωργία. 
Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας 
και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
υφαλμύρινση και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων 
εξασφαλίζοντας παράλληλα νερό για την γεωργία. Τα έργα αυτά συμβάλλουν μόνο 
έμμεσα στη στόχευση του παρόντος Υπομέτρου και γι΄ αυτό προτείνονται ως επιλέξιμα, 
μόνο όταν είναι συμπληρωματικά έργα άλλων προτεινόμενων δράσεων με άμεση 
στόχευση τη μείωση της κατανάλωσης του νερού (π.χ. ανακαίνιση αρδευτικού δικτύου με 
απόληψη από γεωτρήσεις). Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη δράση 
περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων: 
·ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων 
· τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις Στο 
παρόν υπομέτρο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση για την χρηματοδότηση πιλοτικών 
δικτύων παρακολούθησης μετεωρολογικών και υδροεδαφολογικών δεδομένων, καθώς 
και παραμέτρων που αφορούν στην ποιότητα και στην ποσότητα του νερού άρδευσης. Τα 
προτεινόμενα δίκτυα εστιάζονται στο νερό άρδευσης και στα αρδευτικά έργα που 
υλοποιούνται σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα.  
Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. € πραγματοποιείται σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης επιλέξιμων δαπανών που όντως 
πραγματοποιήθηκαν. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 1.000.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό. Μείωση της τιμής του παρεχόμενου νερού 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ  Συνολικά Υψηλή. Για το τελευταίο υπομέτρο μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ6: Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Δέσμη έργων ): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής 
και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της 
Οδηγίας (Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται στη δράση 4.1.2. του Μέτρου 4 
του ΠΑΑ 2014 -2020. Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης. Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής.: 

• Ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος (δυνητικό και πραγματικό) μεγαλύτερο από τα 
οριζόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

• Εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676 για την προστασία των 
υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

•  Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες  
•  Η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί 

κατώτερη της καλής. 
 
Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην 
αειφορία. Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικές με την άρδευση 
απαιτείται να είναι πλήρως συμβατές με το άρθρο 46 του Καν. 1305/2013 και τα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Οδηγίας 2000/60. Η επιλογή των 
ορίων της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος σύμφωνα με τον 
Κανονισμό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αφορά σε αντικατάσταση του ίδιου 
τύπου αρδευτικού συστήματος όπου το όριο για το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος είναι 
μικρότερο λόγω της περιορισμένης δυνατότητας εξοικονόμησης ύδατος. 
 

− Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της Δυνητικής Εξοικονόμησης ύδατος : 
Η δυνητική εξοικονόμηση νερού θα υπολογίζεται εκ των προτέρων και θα βασίζεται σε 
σχετική μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές παραμέτρους της 
υφιστάμενης με της μελλοντικής εγκατάστασης. 

− Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της Πραγματικής Μείωσης της χρήσης του νερού:  
Για τον υπολογισμό της πραγματικής κατανάλωσης νερού πριν την εγκατάσταση του 
νέου εξοπλισμού άρδευσης λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν στη μέση 
κατανάλωση ύδατος των αγροτεμαχίων που θα εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός 
άρδευσης και διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
· Εάν υπάρχουν υδρομετρητές πριν τη νέα επένδυση, ως πραγματική μέση 

κατανάλωση νερού πριν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού άρδευσης, 
θεωρείται ο μέσος όρος κατανάλωσης των τελευταίων 3 ετών. 

· Εάν δεν υπάρχουν υδρομετρητές, η πραγματική μέση κατανάλωση πριν την 
εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού άρδευσης υπολογίζεται με βάση διαθέσιμα 
δεδομένα όπως η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια των τελευταίων 3 ετών. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι πραγματικές ανάγκες άρδευσης προσδιορίζονται με βάση 
τυποποιημένη μελέτη για την οποία οι προδιαγραφές θα εγκριθούν από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Οι εν λόγω προδιαγραφές 
θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, στοιχεία που θα αφορούν στις υδατικές 
απαιτήσεις των καλλιεργούμενων ειδών της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, στον τύπο του εδάφους, στις υδρολογικές συνθήκες της ευρύτερης 
περιοχής που χωροθετείται η εκμετάλλευση καθώς και στον τύπο αρδευτικού 
συστήματος πριν την επένδυση. Η πραγματική κατανάλωση ύδατος μετά την 
επένδυση καθορίζεται ως η μέση μετρούμενη (σύμφωνα με τις υδρομετρήσεις) 
ετήσια κατανάλωση μετά από 2 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ιδιώτες, Πάροχοι νερού άρδευσης, ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Ιδιώτες, Πάροχοι νερού άρδευσης, ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια 
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ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί 
με χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και 
της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 500.000 € (θεωρώντας 50% επιχορήγηση) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαιτείται συνεργασία αγροτών. Πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ7: Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές 
υδροληψίες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Ρυθμιστικό): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου 
χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 
4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Για την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού, ως ανώτατα όρια αναγκαίων 
ποσοτήτων ανά στρέμμα και καλλιέργεια καθορίζονται τα ακόλουθα και αυτά θα 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικών υδροληψιών, 
από τις Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Ελαιοκαλλιέργεια - 
Αμπελοκαλλιέργεια: 200 κ.μ. νερού / έτος Κατηγορία IV (κηπευτικά, μποστανικά, 
πατάτες κ.α.) - Κατηγορία V (σιτηρά, καλαμπόκι, σόργο, γρασίδια, λεύκες): 400 κ.μ. 
νερού / έτος Εσπεριδοειδή - οπωροφόρα, ακρόδρυα, όσπρια, βαμβάκι, φράουλες, άνθη, 
αβοκάντο: 300 κ.μ. νερού / έτος Κατηγορία VI -VII (τριφύλλι, μηδική κ.α.): 700 κ.μ. νερού 
/ έτος. 
Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες θα εφαρμόζονται οι ποσότητες, που ορίζονται στην 
Απόφαση Φ16/6631/1989. Ειδικά για τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που 
χαρακτηρίζονται ως κακής ποσοτικής κατάστασης και υπάρχει ανάγκη πρόσθετων 
περιορισμών, συστήνεται να καθοριστεί με ενέργειες της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας/ 
Περιφερειακής Ενότητας η ελάχιστη δυνατή δόση άρδευσης ανά είδος καλλιέργειας. 
Νοείται ότι τα ανωτέρω ποσά αρδευτικής κατανάλωσης ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα νομοθετήματα που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των 
υδάτων της περιοχής. Επίσης δύναται να τροποποιούνται με τις κανονιστικές πράξεις 
επιβολής μέτρων και περιορισμών κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.3 του Ν.3199/2003 
όπως ισχύει. 
Στην επιτυχία του παρόντος μέτρου θα συμβάλλει σημαντικά η θέσπιση ενός ενιαίου 
φορέα διαχείρισης υδάτων σε κεντρικό επίπεδο (Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (Διευθύνσεις Υδάτων), ΔΑΟΚ Περιφερειών 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (Διευθύνσεις Υδάτων), ΔΑΟΚ Περιφερειών, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Εσωτερικές μελέτες και ενέργειες από ΔΑΟΚ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΥΣ8: Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Διαχείριση Υδάτων/Γεωργία (Ρυθμιστικό): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και 
αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 
(Άρθρο 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Η ορθή εφαρμογή του μέτρου απαιτεί την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: 
1) Βελτιστοποίηση του προγράμματος άρδευσης με συνεργασία Φορέα διαχείρισης του 
συλλογικού αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Δήμος) - καλλιεργητών. 
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιείται επικαιροποίηση των προγραμμάτων 
άρδευσης κατόπιν σύστασης της Περιφέρειας και σε συνεργασία με την εποπτεύουσα 
υπηρεσία του φορέα διαχείρισης. Σημειώνεται ότι οι φορείς διαχείρισης ήδη 
υποχρεούνται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην κατάρτιση ωρολογίου 
προγράμματος αρδεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο φορέας διαχείρισης κατά την έναρξη της 
αρδευτικής περιόδου θα καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα κοινοποιεί άμεσα 
στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων και στην οικεία Περιφέρεια. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 
δοθεί στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Άρδευσης, ο οποίος συντάσσεται κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/2006) και της με αρ. 3252/99092/22-9-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3452/Β/2017).  
2) Ανάπτυξη προγραμματισμού σχετικά με τις ποσότητες και την κατανομή των απολήψεων 
με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση των αρδευτικών απωλειών, απολογιστικές καταστάσεις 
ανά αρδευτική περίοδο, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο η 
αρδεύσιμη και αρδευθείσα έκταση, ο τρόπος και η μέθοδος άρδευσης, οι πηγές 
υδροδότησης, το είδος των καλλιεργειών, καθώς και οι ποσότητες ύδατος που 
χρησιμοποιήθηκαν για την άρδευσή τους, ανά μήνα και ανά πηγή υδροδότησης. Τα 
ανωτέρω κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμοι, Συλλογικά Αρδευτικά Δίκτυα, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμοι, Συλλογικά Αρδευτικά Δίκτυα, Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Εσωτερικές μελέτες και ενέργειες από ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κλπ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Συνδυασμός με μέτρο Μ1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ9: Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας 
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ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία (Μελέτη- Ρυθμιστικό): Μέτρα για την προστασία  
των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ α. Για τα μεμονωμένα σημεία υδροληψίας από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, 
πηγάδια, γεωτρήσεις) καθώς και τα πεδία υδροληψιών από τα οποία αντλούνται ύδατα 
με σκοπό την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποσότητες άνω των 10 
m3 ημερησίως, κατά μέσον όρο το έτος, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα 
καθορίζονται μέτρα ή/και ζώνες προστασίας τους. 
β. Οι ζώνες προστασίας των σημείων ή πεδίων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα 
ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ και 
Εταιρείες Ύδρευσης καθορίζονται κατόπιν εκπόνησης ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, 
οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν καταρτιστεί και 
δημοσιοποιηθεί από την ΕΓΥ. Οι ζώνες προστασίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
κατηγορίες:  
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας). Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον 
της υδροληψίας από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης.  
Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη). Η ζώνη αυτή προστατεύει την υδροληψία από 
μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50 ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται 
από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την 
υδροληψία.  
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη). Η ζώνη αυτή περιβάλλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και 
αναπτύσσεται σε όση απόσταση φθάνει η λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας 
από την οποία τροφοδοτείται το υδροληπτικό έργο.  
γ. Για σημεία υδροληψίας του σημείου (α) με μικρούς ετήσιους απολήψιμους όγκους τα 
μέτρα ή/και οι ζώνες προστασίας δύναται να καθορίζονται με ενιαίο τρόπο ανά Υδατικό 
Διαμέρισμα ή ανά ΛΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωλογία της περιοχής και το είδος της 
υπόγειας υδροφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, το σχετικό κατώφλι των μικρών 
απολήψιμων όγκων θα καθοριστεί με απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ μετά από 
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων έως το τέλος του 2018. 
δ. Έως το 2021, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας των σημείων 
υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι 
Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης. Προτεραιότητα δίνεται με βάση 
πληθυσμιακά κριτήρια και την κατάσταση του ΥΥΣ. 
ε. Μέχρι την ολοκλήρωση του σημείου (δ) ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας για τα 
σημεία υδροληψίας ως εξής:  
• Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι: 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας ανάλογα με 

τις τοπικές μορφολογικές συνθήκες.  
•  Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ: Ορίζεται καταρχάς και κατ ελάχιστο, ανάλογα με το 

είδος της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως:  
• Καρστικά συστήματα: 600m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300m 

κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.  
• Ρωγματώδη συστήματα: 400m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 200m 

κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 
•  Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 400m. 
• Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 300m. Στην 

περίπτωση, που η ζώνη προστασίας ΙΙ χωροθετείται σε μεικτό γεωλογικό υπόβαθρο, η 
Δ/νση Υδάτων καθορίζει το γεωλογικό σύστημα που θα την εντάξει, λαμβάνοντας 
υπόψη τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, ενώ δύναται να ζητήσει και τη σύνταξη 
υδρογεωλογικής έκθεσης.  

στ. Για τα σημεία υδροληψίας/πεδία υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης που 
δεν υπάγονται στο σημείο (β) δεν απαιτείται ο καθορισμός Ζωνών Προστασίας αλλά η 
λήψη μέτρων προστασίας. Τα μέτρα προστασίας των εν λόγω σημείων/πεδίων 
υδροληψίας καθορίζονται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων ή 
κατά την έκδοση άδειας εκτέλεσης των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της ΑΔ και 
της Υπηρεσίας Υγείας της αρμόδιας ΠΕ. Σε περίπτωση που τα σημεία αυτά εντάσσονται σε 
δίκτυα ύδρευσης κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον ιδιώτη, τότε υπάγονται στην 
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περίπτωση (β) και καθορίζονται ζώνες προστασίας. 
ζ. Νέες Δραστηριότητες που απαγορεύονται ανά ζώνη:  
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας). Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η 
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και 
συντήρηση των υδροληπτικών έργων.  
Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη). Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπονται η εγκατάσταση και 
λειτουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να 
επηρεάσουν τα ΥΥΣ και δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία 
των αποβλήτων τους υπάρχει κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/και για ρύπανση από 
άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων.  
Ειδικότερα, αναφέρονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν:   
• Στις διατάξεις της Οδηγίας 2ϋ11/7ϋ/ΕΥΡΑΤΟΜ για την ασφαλή διαχείριση 

αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο με το ΠΔ 122/2013 (ΦΕΚ 177/Α/2013)  

• Στις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, ΚΥΑ172058 (ΦΕΚ 354/Β/2016) «για την 
αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες», 
και των διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας 
που αφορούν στο αντικείμενο αυτό.  

• Στις διατάξεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, 
ΗΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 
αποβλήτων» και των διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
υγειονομικής ταφής που αφορούν σε απόβλητα που χαρακτηρίζονται «αδρανή» 
(«απόβλητα που δεν αποσυντίθενται ούτε καίγονται όπως το χαλίκι, η άμμος και η 
πέτρα») υπό την έννοια των νομοθετημάτων αυτών.  

• Στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης), ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/13 (ΦΕΚ 
1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες», και των διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό, όλων των 
κατηγοριών της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) για την περιβαλλοντική 
κατάταξη των έργων, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Πλέον των ανωτέρω, τα έργα και οι δραστηριότητες που δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ 
εξειδικεύονται ενδεικτικά στο Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης του Προγράμματος 
Μέτρων. Η εξειδίκευση αυτή μπορεί με Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ να 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.3 του ΠΔ 
51/2007. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στη ζώνη ΙΙ, η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει 
ρυπογόνου δραστηριότητας που αναφέρεται στο Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης του 
Προγράμματος Μέτρων. Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εν λόγω 
δραστηριότητας απαιτείται (πέραν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας), η γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και οι γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας 
Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας και του οικείου Δήμου, κατόπιν υποβολής ειδικής 
υδρογεωλογικής μελέτης. Η ειδική υδρογεωλογική μελέτη θα περιλαμβάνει και ανάλυση 
τρωτότητας του τοπικού υδροφορέα και ανάλυση κινδύνου με τις αντίστοιχες αναλύσεις 
ευαισθησίας και αβεβαιότητας με αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των 
πρωτογενών δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, δύναται να ζητηθεί η γνώμη του ΣΥΑΔ από τον 
Συντονιστή της ΑΔ. Στη συνεδρίαση του ΣΥΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1β 
του αρ.6 του Ν.3199/2003, είναι σκόπιμο να μετέχουν και εκπρόσωποι από την αρμόδια 
Υπηρεσία Υγείας της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας και από τον οικείο 
Δήμο.  
η. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της Ζώνης Προστασίας ΙΙ που εμπίπτουν στο 
σημείο (ζ) ελέγχονται ως προς την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων 
και δύνανται να τροποποιηθούν κατάλληλα για την εξασφάλιση της προστασίας του 
σημείου υδροληψίας (εξειδίκευση του είδους και της συχνότητας του προγράμματος 
παρακολούθησης, βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των εκροών κλπ). Στην περίπτωση 
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αιτήματος αδειοδότησης νέας υδροληψίας που αφορά στη χρήση πόσιμου ύδατος, στην 
όμορη περιοχή της οποίας βρίσκονται εγκατεστημένες δραστηριότητες, όπως 
αναφέρονται στο σημείο (ζ), τότε το νέο υδροληπτικό έργο χωροθετείται κατάλληλα έτσι 
ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος μέτρου.  
θ. Εφόσον η επέκταση /τροποποίηση υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός της Ζώνης 
Προστασίας ΙΙ συνδέεται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ 
εξετάζονται βάσει του σημείου (ζ). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διευθύνσεις Υδάτων), και Πάροχοι Νερού Ύδρευσης (ΔΕΥΑ, 
Δήμοι κ.λπ.) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διευθύνσεις Υδάτων), και Πάροχοι Νερού Ύδρευσης (ΔΕΥΑ, 
Δήμοι κ.λπ.), Δ/νση Υγείας Περιφέρειας/Π. Ε. και Δήμου, ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 40.000 € ανά μελέτη σε κάθε Δημοτική Ενότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μέχρι το 2021 για μικρούς και μεγάλους Δήμους 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ολοκλήρωση των Κειμένων Τεκμηρίωσης του ΣΔΛΑΠ (τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Μέτρου) και των Κειμένων Τεκμηρίωσης του 
Προγράμματος Μέτρων 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό (εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση (προβλέπονται ήδη καθορισμένες ζώνες προστασίας) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ10: Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία (Ρυθμιστικό): Μέτρα για την προστασία των υδάτων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Αντικείμενο του Μέτρου είναι η προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται για ύδρευση και εξυπηρετούνται Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, 
Διαδημοτικές ΕΥΑ και Εταιρείες Ύδρευσης, μέσω του καθορισμού ζωνών/μέτρων 
προστασίας για τα ΕΥΣ ή/και τα σημεία υδροληψίας επ' αυτών. Ο λεπτομερής 
καθορισμός των εν λόγω ζωνών προστασίας προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των 
Σχεδίων Ασφαλείας Νερού (ΣΑΝ) που θα εκπονήσουν οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης/ 
άλλοι υπόχρεοι φορείς όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τυχόν 
περιβαλλοντικούς όρους δραστηριοτήτων. Έως την εκπόνηση των ΣΑΝ μια καταρχήν 
προσέγγιση καθορισμού ζωνών είναι η ακόλουθη:  
• Ζώνη Ι: Άμεσης προστασίας πέριξ των έργων υδροληψίας - ζώνη απαγόρευσης, εύρους 

20m. 
• Ζώνη ΙΙ: Ζώνη προστασίας πέριξ των ποτάμιων ΕΥΣ που συμβάλλουν ανάντη του 

σημείου υδροληψίας - ελεγχόμενη ζώνη. Ορίζεται ως ακολούθως: Για πρανή με κλίση 
<3% εύρος ζώνης 100m. Για πρανή με κλίση 3-10% εύρος ζώνης 200m. Για πρανή με 
κλίση >10% εύρος ζώνης 300m. 
Εφόσον έχουν οριστεί τα όρια πλημμύρας με Τ=100 στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
λαμβάνεται για τη Ζώνη ΙΙ το μεγαλύτερο εξ αυτών όριο. 

• Ζώνη ΙΙΙ: Ευρύτερη ζώνη που αντιστοιχεί στη λεκάνη απορροής του σημείου 
υδροληψίας - επιτηρούμενη ζώνη. 

Για τις ανωτέρω προσωρινές ζώνες ορίζονται τα ακόλουθα: 
- Στη Ζώνη Ι: Απαιτείται ειδική σήμανση και περίφραξη προστασίας των έργων 

υδροληψίας. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα 
εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών 
έργων. 

- Στη Ζώνη ΙΙ: Η εγκατάσταση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων που 
δύνανται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ύδρευση, 
επιτρέπεται και ρυθμίζεται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια 
αρχή μετά από γνώμη της Δ/νσης Υδάτων και της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφερειακής 
Ενότητας και γνωμοδότηση του αρμόδιου παρόχου υπηρεσιών ύδατος.  

- Στη Ζώνη ΙΙΙ: Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής της αδειοδότησης νέων ή επέκτασης 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων ζητείται επιπλέον των προβλεπόμενων από την κείμενη 
νομοθεσία γνωμοδοτήσεων και η γνωμοδότηση του αρμόδιου παρόχου υπηρεσιών 
ύδατος.  Έως την εκπόνηση των ΣΑΝ ή άλλων συγκεκριμένων μελετών, σε περίπτωση 
αιτημάτων για υλοποίηση νέων έργων ή νέων δραστηριοτήτων που είτε χωροθετούνται 
εντός της υδρολογικής λεκάνης απορροής του επιφανειακού ΥΣ, είτε διαθέτουν τα 
απόβλητά τους εντός αυτής, οι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους 
Υπηρεσίες, οφείλουν να εξετάσουν την επίδρασή τους στην ποιότητα του επιφανειακού 
ΥΣ που προορίζεται για ύδρευση. Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων στα εν λόγω ΕΥΣ ανάντη των σημείων υδροληψίας, σε αποστάσεις 
από αυτά που καθορίζονται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου 
επεξεργασίας των αποβλήτων, μετά από γνώμη της οικείας Δ/νσης Υδάτων. Για τα ΕΥΣ 
από τα οποία προγραμματίζεται η απόληψη πόσιμου ύδατος, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του σχετικού έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, ο 
κύριος του έργου θα καταθέτει στις αρμόδιες Υπηρεσίες προτάσεις για:  

• την οριοθέτηση των προσωρινών ζωνών προστασίας του νερού του επιφανειακού ΥΣ,  
• τον καθορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων σε κάθε ζώνη.  Ο καθορισμός 

ζωνών/μέτρων προστασίας γύρω από τα επιφανειακά ΥΣ που χρησιμοποιούνται για 
ύδρευση, όπου δεν προβλέπεται η εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), απαιτεί 
την εκπόνηση ειδικών μελετών αναλυτικού σχεδιασμού οριοθέτησης των ζωνών 
προστασίας του νερού για κάθε ένα από αυτά. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού Ύδρευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διευθύνσεις Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού Ύδρευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), 
Δ/νση Υγείας Περιφέρειας, ΕΓΥ 
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ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 40.000 €/ μελέτη για κάθε Δημοτική Ενότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ολοκλήρωση των Κειμένων Τεκμηρίωσης του ΣΔΛΑΠ (τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Μέτρου) και των Κειμένων Τεκμηρίωσης του 
Προγράμματος Μέτρων ολοκλήρωση ΣΑΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Σημαντικό εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση  (προβλέπονται ήδη καθορισμένες ζώνες προστασίας) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ11: Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία (Ρυθμιστικό): Μέτρα για την προστασία των υδάτων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με 
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, 
υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας 
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Η 
υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους. Για την 
εκπόνηση των ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής 
της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων 
υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)». Τα ΣΑΝ θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΣΔΛΑΠ ως προς την κατάσταση των υδατικών συστημάτων 
και τα Προγράμματα Μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους ενδεχόμενους 
κινδύνους Πλημμύρας, όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για 
Τ=100. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού, Ύδρευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού, Ύδρευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), 
ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 40.000 €/ ανά Δημοτική Ενότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ12:  Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μη δομική παρέμβαση): Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και 
υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Καταγραφή απολήψεων επιφανειακού και υπόγειου νερού για ύδρευση, άρδευση και 
λοιπές χρήσεις. Το παρόν μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής 
στην οποία οι χρήστες θα συμπληρώνουν απευθείας την καταγεγραμμένη απόληψη 
ύδατος. Η ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών ύδατος, όπως αυτοί ορίζονται από την ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017). Η 
ετήσια ηλεκτρονική καταγραφή είναι υποχρεωτική για όλες τις απολήψεις άνω των 3.650 
κ.μ. ανά έτος. Τα δεδομένα αυτά θα δίνουν συνολική εικόνα των απολήψεων και αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα ελέγχου των απολήψεων. Θα χρησιμοποιείται το ΑΦΜ του δικαιούχου της 
Άδειας Χρήσης Ύδατος. Ο κάθε χρήστης θα υποβάλλει ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο 
του Νοεμβρίου κάθε έτους την απόληψη ύδατος. Για τους χρήστες οι οποίοι ήδη διαθέτουν 
μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο θα καταγράφεται η ένδειξη του υδρομετρητή, η ημερομηνία 
και ο σειριακός αριθμός υδρομετρητή. Για τις ηλεκτροδοτούμενες γεωτρήσεις θα 
καταγράφεται και ο αριθμός ηλεκτρικής παροχής. Σε όσες υδροληψίες δεν διαθέτουν 
υδρομετρητή, θα καταγράφεται η μέγιστη ετήσια επιτρεπόμενη απόληψη, σύμφωνα με την 
άδεια χρήσης, ως κίνητρο τοποθέτησης υδρομετρητών στις υφιστάμενες υδροληψίες. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΝ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), 
Περιφέρεια, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΔΕΥΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), 
Περιφέρεια, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΔΕΥΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000€ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενημέρωση καταναλωτών - αποδοχή του μέτρου 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ13: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων 
υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, 
με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη): Μέτρα για τον έλεγχο και την αδειοδότηση του τεχνητού 
εμπλουτισμού των ΥΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφόρων αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής ή ποιοτικής υποβάθμισης των ΥΥΣ που 
προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κ.λπ. Η 
εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική 
αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη 
σταδιακή απώθηση του μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους 
ορίζοντες. Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών καθορίζεται από σειρά 
παραγόντων όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων 
οριζόντων, η διαθεσιμότητα ύδατος εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της 
εφαρμογής και σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού 
του εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος. Οι αναφερόμενες διαδικασίες 
τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών υδάτων καλής ποιότητας και 
δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 
354/Β/2011). Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής 
υδρογεωλογικής μελέτης. Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές 
μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί από την ΕΓΥ.   
Το μέτρο πρέπει να συνδυασθεί με το μέτρο Μ78, που αφορά τη δημιουργία 
μικροφραγμάτων ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής των ομβρίων από λιθορριπή, ή άλλα 
υλικά εντός ρεμάτων στα ανάντη τμήματα αρχικά με παράλληλη εφαρμογή ενός έργου 
τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. 
 
Ειδικότερα, στο ΠΠ Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 
προτείνεται η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση τεχνητού 
εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα για το νησί της Λήμνου και της Λέσβου.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 150.000 για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών/ Δήμο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ, στο οποίο προσδιορίζονται κατ’ αρχήν οι 
θέσεις δυνητικής εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ14: Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μη δομική παρέμβαση):Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η 
εντατικοποίηση των ελέγχων ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές απορρίψεων 
(αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για 
όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη 
μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις δραστηριότητες που αναγνωρίστηκαν ότι ασκούν 
σημαντική πίεση ανά ΛΑΠ και ανά Π.Ε, ή/και σε αυτές που χωροθετούνται εντός ζώνης 
προστασίας ΙΙ πόσιμου ύδατος των μέτρων ΥΣ10 και ΥΣ11. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου 
σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων προσδιορίζουν πρόγραμμα δειγματοληπτικών 
ελέγχων σε ετήσια βάση. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Ίδιοι πόροι. Καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από κείμενα τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  - 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ. Εντοπισμός έργων και τις δραστηριοτήτων που 
δρουν ως σημειακές πηγές ρύπανσης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ15: Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Ρυθμιστικό): Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Η ίδρυση νέων μονάδων, η μετεγκατάσταση ή και επέκταση υφιστάμενων μονάδων 
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί τον κανόνα της μη υποβάθμισης της κατάστασης 
του Υδατικού Συστήματος στο οποίο ανήκει, στα όρια της μισθωμένης ή προς μίσθωση 
θαλάσσιας έκτασης.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Ίδιοι πόροι. Ενέργειες που θα πρέπει ούτως ή άλλως να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχές (2014-20 και 2021-27) 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

- 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ16: Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης φερτών υλικών για τις ανάγκες 
τεχνικών έργων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Βιοποικιλότητα/ Δασικά οικοσυστήματα (Ρυθμιστικό): Μέτρα για την 
αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων ιδίως από υδρομορφολογικές αλλοιώσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Το μέτρο σκοπεύει να αντιμετωπίσει με ορθολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 
ένα από τα κύρια προβλήματα αυθαίρετων χρήσεων και παρεμβάσεων σε ΥΣ στην ΠΒΑ με 
στόχο την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών πιέσεων που υφίστανται. Για το σκοπό 
αυτό υλοποιούνται τα παρακάτω: 
α. Προσδιορισμός περιοχών συγκέντρωσης φερτών κατά μήκος της ευρείας κοίτης των ΥΣ.  
β. Εκτίμηση διαθέσιμων ποσοτήτων αδρανών ανά περιοχή.   
γ. Οικολογική αξιολόγηση ανά περιοχή με έμφαση στους τύπους φυσικών οικοτόπων 
(δομή, κατάσταση διατήρησης), στα είδη χλωρίδας (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη με 
έμφαση στα δενδρώδη σε καλή κατάσταση διατήρησης) και στα ενδιαιτήματα ειδών 
πανίδας.  
δ. Ιεράρχηση περιοχών συγκέντρωσης ως προς τη δυνατότητα απόληψης υλικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των ΥΣ και την προαναφερθείσα 
οικολογική αξιολόγηση.  
Η αρμόδια Περιφέρεια θα καθορίσει, σε συνεργασία με τις Διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τους οικείους Δήμους, τις ΛΑΠ για τις οποίες απαιτείται 
κατά προτεραιότητα η εκπόνηση τέτοιων μελετών. Η κάθε μελέτη θα γίνει με ευθύνη της 
αρμόδιας Περιφέρειας. Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχής και η 
ρύθμιση της απόληψης υλικών από την κοίτη ρεμάτων, ποταμών και λιμνών με τρόπο ώστε 
αφενός να διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση αυτού του πόρου και αφετέρου να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα 
σχετικά υδατικά συστήματα και να εξασφαλίζεται η προστασία των ακτών από διάβρωση.  
Κατά την υλοποίηση του μέτρου θα λαμβάνεται υπόψη το οικείο ΣΔΚΠ σε εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 
Διεύθυνση Υδάτων), Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 
Διεύθυνση Υδάτων), Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 €/ μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ Πρέπει να εντοπισθούν εάν υπάρχουν τέτοιες 
περιοχές. Στο ΣΔΛΑΠ ΕΛ1436 δεν αναφέρονται  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό – υψηλό Ανάλογα με το αν εντοπισθούν κατ’ αρχήν τέτοιες περιοχές και το μέγεθος 
τους 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μικρό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ17: Μελέτη συντήρησης – επισκευής ταμιευτήρα Θανούς Λήμνου και δικτύου άρδευσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελέτης για την συντήρηση και επισκευή του ταμιευτήρα Θάνους Λήμνου και 

δικτύου άρδευσης. 

Ο ταμιευτήρας βρίσκεται 2,5 χλμ ανατολικά του οικισμού Θάνους, έχει χωρητικότητα 

100.000 κυβικών κι εξυπηρετεί τις ανάγκες καλλιεργούμενων εκτάσεων 300 στρεμ. Η 

υδροληψία του ταμιευτήρα γίνεται από τον προς δυσμάς διερχόμενο χείμαρρο ο οποίος 

έχει λεκάνη απορροής 1,7 τετρ. χλμ. και ετήσιο απορρέοντα όγκο νερού 193.000 κυβ.μ. 

Στον πυθμένα και στα πρανή του ταμιευτήρα τοποθετήθηκε στεγανωτική μεμβράνη 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,75 χλστ., η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. 

Ο ταμιευτήρας χρήζει επισκευής των πρανών, της στεγανωτικής μεμβράνης 

πολυαιθυλενίου, των σωληνώσεών του καθώς και των σωληνώσεων του δικτύου άρδευσης 

και των εξαρτημάτων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 60.000 ευρώ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ18: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τις εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής 
του φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου και υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Προτείνεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τις εργασίες ολοκλήρωσης της 

κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι και η υλοποίηση όλων των υπολειπόμενων 

εργασιών για την κατασκευή του. 

Με την ΑΔΑ: 4Α8ΤΒ-ΟΨ8 (Αρ. Πρωτ.: 11174 /20Β2/434.1/23-9-2011) δημοσιεύθηκε η 

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης κατασκευής του έργου «Υπολειπόμενες 

εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου» Η 

αναρτητέα πράξη αφορά στην έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης για την 

κατασκευή του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος 

Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου». 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 4.950.000 € κόστος κατασκευής 
45.000 € κόστος υπηρεσιών συμβούλου 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη διάρκεια κατασκευής 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό - έλλειψη νερού για άρδευση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ19: Αξιοποίηση υδάτων φράγματος Καλαμωτής Ν. Χίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Το φράγμα Καλαμωτής είναι ένα προβληματικό φράγμα που χάνει τα νερά του, για τον 

λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκπονηθούν κατάλληλες μελέτες αξιοποίησης του. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 45.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ20: Επικαιροποίηση – Ολοκλήρωση μελετών Φράγματος Κάσπακα και Λιμνοδεξαμενής 
Ατσικής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των προϋπαρχουσών 

μελετών για την κατασκευή του Φράγματος Κάσπακα και της Λιμνοδεξαμενής Ατσικής. Η 

μελέτη θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου) 
Δ/νση Αγροτικής οικονομίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου) 
Δ/νση Αγροτικής οικονομίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 250.000 € κόστος μελέτης. Το κόστος του έργου θα προκύψει βάσει της μελέτης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος διάρκεια μελέτης 
3 έτη διάρκεια κατασκευής 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό - έλλειψη νερού για άρδευση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Μελέτη 2017-2020 
Έργο 2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ21: Ολοκλήρωση μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Λιβαδοχώρι Λήμνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 

390.000 κ.μ. στο Λιβαδοχώρι Λήμνου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ,Περιφέρεια, Δ/νση Αγροτικής οικονομίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ,Περιφέρεια, Δ/νση Αγροτικής οικονομίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 450.000 € κόστος μελέτης. Το κόστος του έργου θα προκύψει βάσει της μελέτης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος διάρκεια μελέτης. 
3 έτη διάρκεια κατασκευής 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ22: Μελέτη κατασκευής φράγματος στο Μούδρο Λήμνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη):  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή φράγματος χωρητικότητας 180.000 κ.μ. στο Μούδρο 

Λήμνου 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας,  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 315.000 ευρώ. Το κόστος της κατασκευής θα προσδιορίζεται από την μελέτη του έργου 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια της κατασκευής θα προσδιορίζεται από την μελέτη 
του έργου 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ23: Μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία(Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή φράγματος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ψαρών. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 403.802,88 ευρώ η μελέτη. Το κόστος της κατασκευής του έργου θα προκύψει από την 
μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια της κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη του 
έργου 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΥΣ24: Μελέτες για την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης και ύδρευσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση κατάλληλων μελετών και κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης και 

ύδρευσης στο νησί της Ικαρίας 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 340.000 ευρώ η μελέτη. Το κόστος των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες η μελέτη. Η διάρκεια των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Μελέτη 2014-2020 
Έργο 2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ25: Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Κατάλακκο Λήμνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή φράγματος χωρητικότητας 710.000 τ.μ. επί της κοίτης 

στον Κατάλακκο Λήμνου και μεταφορά νερού σε απόσταση 5 χλμ.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας,  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δ.νση Αγροτικής οικονομίας, 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 420.000 ευρώ η μελέτη. Το κόστος του έργου θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες για την μελέτη. Η διάρκεια του έργου θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ26: Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη):  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων στην περιοχή 

Πολιχνίτου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 70.000 €  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ27: Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης συγκράτησης με φράγμα του επιφανειακού 
νερού της υδρολογικής λεκάνης «Δαμανδρί» στην κοίτη του χειμάρρου Κουρουπής για τις 
ανάγκες σε νερό της περιοχής Πολιχνίτου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών των αγροτών  στην 

περιοχή Ξηρόκαμπου Πολιχνίτου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή φράγματος και των συνοδών 

έργων. Λήψη νερού από την επιφανειακή απορροή της υδρολογικής λεκάνης 

«Δαλαμανδρι» και την συγκράτηση του νερού σε μικρό φράγμα στην κοίτη του χειμάρρου 

Κουρουπής. Η ποσότητα που θα συγκρατηθεί θα είναι 500.000 μ3. η θέση που θα 

κατασκευαστεί το φράγμα είναι 700μ νοτιοδυτικά της Μονής Δαλαμανδρίου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 € κόστος μελέτης. Το κόστος των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες. Η διάρκεια των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση εκπόνηση μελέτης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό - έλλειψη νερού για άρδευση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ28: Μελέτη αξιοποίησης υδατικών πόρων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση κατάλληλων μελετών για την αξιοποίηση υδατικών πόρων στον Δήμο Σάμου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 385.000 € κόστος μελέτης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος διάρκεια μελέτης 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ29: Μελέτες για την λειτουργία μονάδας αντίστροφης ώσμωσης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση υδρολογικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής Νέας μονάδας Αντίστροφης 
ώσμωσης υφάλμυρου νερού στη θέση ‘Θόλος’ του Δήμου Χίου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 ευρώ μελέτη. Το κόστος του έργου θα προσδιορισθεί από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες η εκπόνηση μελέτης. Η διάρκεια υλοποίησης της μονάδας θα προσδιορισθεί από 
την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ30: Μελέτη αρδευτικού έργου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση απαραίτητης μελέτης για την κατασκευή αρδευτικού έργου TOEB Καρλοβάσου  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 ευρώ η μελέτη. Το κόστος της κατασκευής θα προκύψει από τη μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια του έργου θα προκύψει από τη μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ31: Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών (ενδεικτικά στα 

Βασιλικά Λέσβου, στο Πυργί θέση Κοντού Χίου). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 €/ λιμνοδεξαμενή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ32: Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων (Μελέτη): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση μελετών για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για την κατασκευή 
λιμνοδεξαμενών» σε κάθε νησί ξεχωριστά. 

 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 500.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παρασκευή και Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ για την υπόδειξη ελπιδοφόρων 
περιοχών για περαιτέρω μελέτη σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε νερό άρδευσης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΥΣ33: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία (Δομική παρέμβαση): Μέτρο για κάλυψη αναγκών σε νερό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ώστε να επιλυθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος της 

έλλειψης νερού για άρδευση. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Θα προκύψει από την  αντίστοιχη μελέτη που θα έχει προηγηθεί (ΥΣ32) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θα προκύψει από την αντίστοιχη μελέτη που θα προηγηθεί 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

5.2ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ/ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ 

Ο σχεδιασμός των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ΑΣΘ μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

I. Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

II. Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην 

κοινωνία ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 

χρήσεων στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

III. Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις αντιμετωπίζονται 

με την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι 

κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα 

προστασίας. 

 
Η προσέγγιση της σχεδιασμένης οπισθοχώρησης (managed retreat) αποτελεί μια από τις 

προτεινόμενες λύσεις για την αποτελεσματική προσαρμογή στους κινδύνους και τις ζημίες από την 

ΑΣΘ στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για την αποφυγή των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα 

οικοσυστήματα από τον περιορισμό της έκτασης των παράκτιων περιοχών (coastal squeeze). 

Μερικές από τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στη σχεδιασμένη οπισθοχώρηση είναι: 
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- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και της οικιστικής ζώνης 

ανάπτυξης. 

- Αποθάρρυνση οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης, έως και απαγόρευση χρήσεων γης (όπου 

είναι απαραίτητο) σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές που απειλούνται. 

- Εγκατάλειψη παράκτιων περιοχών που κινδυνεύουν άμεσα. 

- Μετεγκατάσταση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ασφαλέστερες και υψηλότερες τοποθεσίες. Οι 

νέες κατασκευές στις παράκτιες περιοχές πρέπει από την αρχική κατασκευή τους να 

ενσωματώνουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης. 

 

Τα παραπάνω μέτρα καθώς και οι πιθανές αλλαγές χρήσεων και δραστηριοτήτων (Συμβιβασμός) θα 

ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση των χωροταξικών σχεδίων με βάση τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

Τα προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό των φαινομένων διάβρωσης των ακτών και την 

προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

 Βυθισμένους ή πλωτούς κυματοθραύστες 

 Προβόλους 

 Τεχνητή θρέψη, έργα ανάπλασης ακτών που έχουν ήδη υποστεί υποβάθμιση 

 Έργα αποστράγγισης των ακτών 

 

Στην παρούσα φάση ωστόσο, λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων, τα προτεινόμενα μέτρα 

αφορούν κυρίως στην δημιουργία του Ακτολογίου και στην εκπόνηση του έργου «Παρακολούθηση, 

καταγραφή και αντιμετώπιση παράκτιας διάβρωσης και ανόδου της στάθμης της θάλασσας».  Με 

βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω προτεινόμενων μέτρων θα προκύψουν τα παράκτια τεχνικά 

έργα για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την διάβρωση των ακτών.  

 

Πέρα των μέτρων που προτείνονται στο παρόν υποκεφάλαιο, μέτρα που συμβάλουν στην 

προσαρμογή κατά φαινομένων ανόδου στάθμης της θάλασσας και διάβρωσης ακτών 

προτείνονται και σε άλλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, μέτρα που συμβάλλουν στην 

προσαρμογή τέτοιων φαινομένων προτείνονται στους τομείς αλιείας (μέτρα ΑΛ1, ΑΛ2), 

βιοποικιλότητας (ΒΙ5, ΒΙ6), πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ11) και μεταφορών (Μ2).  
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ1: Μελέτη για την υλοποίηση προσήνεμου Μώλου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή προσήνεμου Μώλου στο Κάμπι 

Φούρνων με σκοπό την προστασία της παραλιακής ζώνης του οικισμού. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια ,Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 ευρώ η μελέτη. Το κόστος κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες η μελέτη. Η διάρκεια κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ2: Μελέτη για την επέκταση προσήνεμου Μώλου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την επέκταση του προσήνεμου Μώλου στον Αγ. 

Κήρυκο Ικαρίας 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 450.000 ευρώ. Το κόστος της κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες. Η διάρκεια της κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 Υψηλό  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ3: Υποστηρικτικές μελέτες για ωρίμανση έργου προστασίας παράκτιας ζώνης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της θάλασσας (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την ωρίμανση έργου προστασίας παράκτιας ζώνης 
Καρλοβάσου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 240.000 ευρώ. Το κόστος και ο προσδιορισμός των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες. Η διάρκεια υλοποίησης των απαιτούμενων έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ4: Μελέτη προστασίας των παραλιών Καρφά και Κώμης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της θάλασσας (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την προστασία των παραλιών Κώμης και Καρφά του Δήμου Χίου από 
την διάβρωση. Η μελέτη θα προσδιορίζει τα κατάλληλα τεχνικά έργα και ενέργειες που 
πρέπει να υλοποιηθούν. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 232.000 ευρώ. Το κόστος και ο προσδιορισμός των έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες. Η διάρκεια υλοποίησης των απαιτούμενων έργων θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ5: Δημιουργία Ακτολογίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας: (Μη δομική Παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία Βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει: 

• Καταγραφή της  μορφολογίας  της παράκτιας ζώνης του  Β. Αιγαίου. Μετρήσεις μήκους, 

πλάτους, κλίσης, κοκκομετρίας κλπ  των ακτών. Επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων 

και αεροφωτογραφιών και εκτίμηση της διάβρωσης/πρόσχωσης. 

• Μαθηματική προσομοίωση  παράκτιας  πλημμύρας  και εκτίμηση κατάκλυσης  περιοχών. 

• Μετρήσεις στάθμης θάλασσας, θαλάσσιων ρευμάτων, και άλλων περιβαλλοντικών 

μεγεθών  (θερμοκρασία, αλατότητα, κλπ) των ακτών του  Β. Αιγαίου. Επεξεργασία 

υφιστάμενων μετρήσεων. 

• Καταγραφή των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και των ειδών ενδιαφέροντος που 

φιλοξενούν, καταγραφή των τύπων οικοτόπων και ειδών ενδιαφέροντος που βρίσκονται 

σε περιοχές που υφίστανται πιέσεις με ταυτόχρονη ανάλυση των πιθανών οικονομικών 

συνεπειών από την υποχώρησή τους. 

• Επεξεργασία μετρήσεων  των  αποτελεσμάτων μαθηματικών προσομοιώσεων από το 

σύστημα πρόγνωσης κυματισμών π.χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ.  Εκτίμηση κυματικού πεδίου ανοιχτά 

των ακτών του  Β. Αιγαίου. 

• Καταγραφή αυθαίρετων  παράκτιων τεχνικών έργων και έργων που επιταχύνουν τη 

διάβρωση (π.χ. θαλάσσιων τοίχων). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Κτηματική Υπηρεσία  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 700.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  354 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ6: Παρακολούθηση, καταγραφή και αντιμετώπιση παράκτιας διάβρωσης και ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υδάτων- Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας (Μελέτη): Μέτρα για 
την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων ιδίως από υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και μέτρα για την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης η οποία θα καταγράφει λεπτομερώς προβλήματα παράκτιας διάβρωσης ή 
κατάκλυσης περιοχών από θαλάσσια ύδατα (άνοδος στάθμης της θάλασσας). 
Η μελέτη θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης ή ανάσχεσης των φαινομένων 
αυτών. Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει ιεράρχηση των περιοχών με τα μεγαλύτερα 
προβλήματα, όπου κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τόσο 
κατά της διάβρωσης των ακτών όσο και κατά της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Για τον 
προσδιορισμό των περιοχών που κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 
σημαντικά στοιχεία θα προκύψουν από την εξειδίκευση των αποτελεσμάτων των κλιματικών 
μοντέλων σε μικρότερη κλίμακα ΟΔ3. Με βάση τα παραπάνω θα προκύψουν οι περιοχές στις 
οποίες απαιτείται η ανάπτυξη μέτρων κατά της ανόδου της θάλασσας (π.χ. ανάπτυξη 
αναχωμάτων και κατασκευή προστατευτικών δομών σκυροδέματος κατά μήκος των ακτών).  
Η μελέτη επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση των 
απαιτούμενων έργων, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν ως το 2027. 
Σημειώνεται ότι ήδη εκπονούνται μελέτες προστασίας ακτής για τις περιοχές Μεσόκαμπου 
Σάμου και Χρυσομηλιάς Φούρνων οι οποίες θα εξαγάγουν συμπεράσματα για τα έργα που 
πρέπει να υλοποιηθούν. 
Επίσης έχει διεξαχθεί έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ για τα φαινόμενα διάβρωσης στην παραλία 
οικισμού Κώμης-Καλαμωτής Χίου η οποία θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την 
εκπόνηση σχετικής μελέτης (βλ. ΑΣΘ5). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων), Κτηματική Υπηρεσία 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ. Πρέπει να προκύπτουν από αυτές ότι 
υπάρχουν τέτοιες περιοχές. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ7: Έργα προστασίας από την διάβρωση της παραλιακής Επαρχιακής Οδού στην 
περιοχή Αγίου Γεωργίου Θερμής Λέσβου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της θάλασσας (Τεχνικά Έργα): Μέτρα για την 
αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων από τη διάβρωση των ακτών και την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας σε υποδομές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υλοποίηση τεχνικών έργων για την προστασία της Επαρχιακής Οδού Αγίου Γεωργίου Θερμής. 
Προ της υλοποίησης απαιτείται μελέτη περιγραφής και κοστολόγησης των έργων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων), ΟΤΑ Α’ βαθμού 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 € κόστος μελέτης. Το κόστος των έργων θα προκύψει από την μελέτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια των έργων θα προκύψει από την μελέτη. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  356 
 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ8: Αποτύπωση και καταγραφή απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία από 
πλημμύρες οδικών υποδομών, αεροδρομίων και άλλων έργων υποδομής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά Φαινόμενα/Μεταφορές: 
(Μη δομική Παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Θα αποτυπωθούν οι περιοχές και τα απαιτούμενα έργα και θα εκπονηθούν οι προδιαγραφές 

των προτεινόμενων απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία από πλημμύρες έργων 

υποδομής, οδικών υποδομών και αεροδρομίων όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με τους χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας προσδιορίσθηκαν οι δυνητικά θιγόμενες 

υποδομές για Τ=100 έτη οι οποίες περιλαμβάνουν: 

− Στη χαμηλή ζώνη Πυθαγορείου Σάμου (GR14RAK0006) εντός της περιοχής 

κατάκλυσης που προκύπτει από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για 

Τ=100 έτη τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος». 

− Στη χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009) τον Κρατικό 

Αερολιμένα Χίου, «Όμηρος»,  0,15 km εθνικού δικτύου και 0,615 km επαρχιακού 

οδικού δικτύου. 

− Στη χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσικνιά και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου 

(GR14RAK0010), 0,56 km εθνικού και 0,72 km επαρχιακού οδικού δικτύου. 

− Στις χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011), εντός της έκτασης που 

κατακλύζεται από ποτάμιες ροές και ανύψωση ΜΣΘ, 1,09 km επαρχιακού οδικού 

δικτύου, εν ενεργεία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ Ατσικής) και τον 

Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου, «Ήφαιστος». 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Χαμηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΣΘ9: Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία από πλημμύρες οδικών υποδομών, 
αεροδρομίων και άλλων έργων υποδομής  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά Φαινόμενα/ Μεταφορές: 
(Δομική Παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Κατασκευή των τεχνικών έργων που έχουν προδιαγραφεί στο Μέτρο ΑΣΘ8 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Βάσει των προδιαγραφών και της κοστολόγησης του Μέτρου ΑΣΘ8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Χαμηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

5.3 ΑΛΙΕΙΑ 

 

Οι επιπτώσεις που υφίσταται ο τομέας της αλιείας λόγω της κλιματικής αλλαγής εστιάζονται κυρίως 

στην εμφάνιση ξενικών ειδών τα οποία ανταγωνίζονται τα ενδημικά και προκαλούν μεταβολές 

στους πληθυσμούς τους. 

Το θέμα αυτό λήφθηκε υπόψη κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή. Προτεινόμενο μέτρο για την μείωση του πληθυσμού των ξενιστών είναι η επιδότηση των 

αλιέων για την αλίευση των ειδών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, αποζημίωση επαγγελματιών αλιέων 

για κάθε ψάρι- λεσεψιανό μετανάστη που συλλαμβάνουν, ώστε να υπάρχει κίνητρο αλιείας των 

ανεπιθύμητων ειδών που ζουν στην περιοχή του Αιγαίου. Το μέτρο αυτό ωστόσο εμπίπτει στην 

δικαιοδοσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να 

προγραμματισθεί από εκεί και όχι στην Περιφέρεια. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛ1:  Μελέτη για κατασκευή αλιευτικών καταφύγιων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αλιεία / Άνοδος στάθμης θάλασσας/ Ακραία καιρικά φαινόμενα (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση κατάλληλων μελετών και κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον Αρμενιστή 
Ικαρίας με στόχο την προστασία των αλιέων και των σκαφών από ακραία καιρικά φαινόμενα 
και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 150.000 κόστος μελετών. Το κόστος της κατασκευής θα προσδιορισθεί από τις μελέτες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες διάρκεια εκπόνησης των κατάλληλων μελετών. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου 
θα προσδιορισθεί από τις μελέτες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛ2:  Μελέτη για κατασκευή αλιευτικών καταφύγιων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αλιεία/ Άνοδος στάθμης θάλασσας/ Ακραία καιρικά φαινόμενα (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση κατάλληλων μελετών για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον Κεραμειδούς 
Σάμου με στόχο την προστασία των αλιέων και των σκαφών από ακραία καιρικά φαινόμενα 
και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 70.000 κόστος μελετών. Το κόστος του έργου θα προσδιορισθεί από τις μελέτες που 
προηγούνται 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια εκπόνησης κατάλληλων μελετών. Η διάρκεια του έργου θα προσδιορισθεί 
από τις μελέτες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛ3: Δημιουργία ενυδρείων με τοπικά θαλασσινά είδη  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αλιεία (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελετών για την δημιουργία ενυδρείων με θαλασσινά είδη στα οποία θα 
φιλοξενούνται τοπικά είδη της κάθε περιοχής.  Έτσι, σε περίπτωση που κάποιο είδος τείνει να 
εξαφανιστεί, ή να προσβληθεί από κάποιο παράσιτο ή ασθένεια, θα μπορεί να διασωθεί με 
τη βοήθεια του πληθυσμού του ενυδρείου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛ4: Δημιουργία χώρων αναπαραγωγής τοπικών ειδών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αλιεία/Βιοποικιλότητα (Μελέτη)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελετών για την δημιουργία χώρων αναπαραγωγής τοπικών ειδών που αδυνατούν 
να αναπαραχθούν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού (ως αποτέλεσμα του 
θερμοκρασιακού φυλοκαθορισμού). Οι συνθήκες εκτροφής στους χώρους αυτούς θα είναι 
ελεγχόμενες κι έτσι θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους. Στη συνέχεια, οι παραγόμενοι 
πληθυσμοί θα εμπλουτίζουν τις περιοχές αλιείας.   

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛ5: Δράσεις προστασίας βιοποικιλότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος από ξενικά είδη, 
αλλαγές στη σύνθεση του φυτοπλαγκτόν κλπ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αλιεία/Υδατοκαλλιέργειες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Παρακολούθηση εισβολής ξενικών θαλάσσιων ειδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα της 

Περιφέρειας με συνεργασία και την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων (ΕΛΚΕΘΕ). Τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης θα γίνονται γνωστά στους χρήστες  (π.χ. αλιείς) για 

να γνωρίσουν τις μεταβολές των ειδών των ιχθυαποθεμάτων αλλά και πιθανά επικίνδυνα 

αλιεύματα για την ανθρώπινη υγεία.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Διερεύνηση δυνατοτήτων και λήψη μέτρων προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος από 

χωροκατακτικά ξενικά είδη. 

2.Λήψη μέτρων προστασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής σύνθεσης του φυτοπλαγκτόν, 

εισαγωγής ξενικών ζωοβενθικών και ζωοπλαγκτικών ειδών κλπ 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  300.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  10 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 και 2021-2027 

 

 

5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Για το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών στα δασικά οικο-

συστήματα είναι απαραίτητο να ληφθούν εγκαίρως ειδικά διαχειριστικά μέτρα. Η προσαρμογή 

αυτή θα εστιασθεί στην εντατικοποίηση των καλλιεργητικών παρεμβάσεων για περιορισμό του 

ανταγωνισμού, των διαβρώσεων και των πλημμυρών, καθώς και για την εξομάλυνση του υδατικού 

ισοζυγίου με την αξιοποίηση των χειμερινών κατακρημνισμάτων και τη λήψη μέτρων για αποφυγή 

πιθανής ερημοποίησης περιοχών με χαμηλό υψόμετρο. Επίσης είναι απαραίτητο να ενταχθούν και 

μέτρα για τον περιορισμό επιπτώσεων λόγω πυρκαγιάς, τα οποία είναι τα εξής: 

 Διαχείριση Δασών 

 Αντιπυρικές Ζώνες 
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 Εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση 

 Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης 

 Δεξαμενές πυρόσβεσης 

 Δράσεις ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης πληθυσμού 

 

Για τον περιορισμό των διαβρώσεων θα απαιτηθεί: 

− Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών και ορισμένων συνοδών έργων 

− Κατασκευή υδατοφραγμάτων συγκράτησης των χειμερινών όμβριων υδάτων 

− Κατασκευή φραγμάτων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων με σκοπό την εξοικονόμηση 

ύδατος ύδρευσης και άρδευσης.  

 

Τέτοια έργα έχουν εξετασθεί στην Παράγραφο μέτρων για την Διαχείριση Υδάτινων Συστημάτων 

καθώς και στα Αντιδιαβρωτικά μέτρα. 

 

Για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των αυξημένων πυρκαγιών θα απαιτηθεί 

εκσυγχρονισμός-αναδιοργάνωση των μέσων και των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης 

πυρκαγιών, καθώς και αποκατάστασης των καμένων περιοχών. Προτεινόμενα έργα εξετάζονται 

στην αντίστοιχη Παράγραφο ‘Διαχείριση Πυρκαγιών’. 

 

Για την αποφυγή κατάκλυσης παράκτιων περιοχών υψηλής οικολογικής και οικονομικής σημασίας 

(π.χ. Δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες) θα απαιτηθεί η κατασκευή αναχωμάτων. Τα έργα αυτά θα 

συμβάλουν στη διατήρηση και σταθεροποίηση των εν λόγω οικοσυστημάτων. Τέλος, απαιτείται η 

εντατικοποίηση της έρευνας αναφορικά με τις διαχειριστικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση και 

βελτίωση της αειφόρου παραγωγής των οικοσυστημάτων αυτών.  

 

Πέρα των μέτρων που προτείνονται στο παρόν υποκεφάλαιο, μέτρα που ευνοούν την 

προσαρμογή των δασικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή έχουν άμεση συσχέτιση με τα 

μέτρα που προτείνονται στην διαχείριση υδατικών συστημάτων (μέτρο ΥΣ7) βιοποικιλότητας 

(μέτρο ΒΙ2) και διαχείριση κατολισθητικών φαινομένων (μέτρο ΚΤ4).  

 

 

Παρακάτω, δίνονται τα προτεινόμενα μέτρα: 
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ  

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ1: Μελέτη για δημιουργία πυροσβεστικού δικτύου στην Χίο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δασικά οικοσυστήματα / Βιοποικιλότητα: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου και συναφών υποδομών στον 
Δήμο Χίου 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 55.000 ευρώ κόστος μελέτης. Το κόστος της κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες. Η διάρκεια κατασκευής θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ2: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές 
και καταστροφικά συμβάντα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δασικά οικοσυστήματα/Βιοποικιλότητα/Γεωργία/Αντιπλημμυρικά/Αντιδιαβρωτικά/ Αποφυγή 
εκδήλωσης πυρκαγιάς (Τεχνικές υποδομές): Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Περιλαμβάνονται δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι απειλών από πυρκαγιές. 
Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα ελληνικά δάση (αλλά και 
γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες 
αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και 
πολύπλευρο. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και 
ειδικότερα στο δασικό περιβάλλον της χώρας μας, προκαλώντας την έντονη διάβρωση, την 
απερήμωση και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς και την απώλεια της 
βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, επιφέρουν υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα εφόσον λαμβάνουν χώρα σε περιαστικά 
δάση. Η πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με την εισαγωγή κατάλληλων 
και απαραίτητων δράσεων πρόληψης οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για 
το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, 
επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής 
χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση του μεσογειακού 
οικοτόπου) αλλά και για την κλιματική αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2, άμβλυνση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου). 
Στα πλαίσια αυτά θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση 
προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς 
δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να 
αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.  
 
Προτεινόμενα Μέτρα 
Κατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών:  

• Δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 
Αντιπυρικής προστασίας  

• Σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων 
και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον 
ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης  

• Αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης  

• Εγκατάσταση ικανοποιητικού δικτύου παρατηρητηρίων (πυροφυλακίων), κατάλληλα 
εξοπλισμένων με όργανα κατόπτευσης, πυρανίχνευσης και επικοινωνίας και επαρκώς 
στελεχωμένων  

• Εγκατάσταση ή και βελτίωση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης για τις πυρκαγιές (κινητά τηλέφωνα 
κ.ά.).  

• Κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε προηγουμένως υποεκμεταλλευόμενα δάση με 
στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων το οποίο συμβάλει σημαντικά και στην πολιτική προστασία. 
Το υπομέτρο έχει σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία και την 
περιβαλλοντική διαχείριση: η παρατηρούμενη συσσώρευση βιομάζας σε ξηροθερμικές 
συνθήκες και με οξύτερες ξηρασίες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.  

Έργα προληπτικών δασοκομικών χειρισμών:  

• Μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των 
υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, το δασικό οδικό δίκτυο των 
δημοσίων και μη δημοσίων δασών αποτελεί τη βάση για την ορθολογική διαχείρισή 
τους, την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή τους και την προστασία τους. Το Υπομέτρο 
περιλαμβάνει Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις, έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών έργα.  

• Καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με 
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χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια,  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια,  Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι Πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 1.500.000 ευρώ κατ’ έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση οδοποιίας, ύπαρξη μελετών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ3: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από εκδήλωση επιδημιών εντόμων αι 
παθογόνων οργανισμών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση δασικών συστημάτων/ Bιοποικιλότητα/ Γεωργία: Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών είναι γνωστό και αναμενόμενο 
φαινόμενο στη δασική   διαχείριση. Εντούτοις, κατά την τελευταία εικοσαετία έχει αυξηθεί 
σημαντικά λόγω των αλλαγών στο κλίμα αλλά και της αυξημένης εισαγωγής επιβλαβών 
οργανισμών ως συνέπεια του διεθνούς εμπορίου.  
Η προστασία της υγείας των φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και του 
τοπίου της χώρας. Η υγεία των φυτών είναι επίσης σημαντική για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Σε ότι αφορά την αλλαγή του κλίματος, 
τα δάση επηρεάζονται από τη μεταβολή στη συχνότητα, στην ένταση, στη διάρκεια και στον 
χρονισμό των διαταραχών, όπως η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων 
οργανισμών. Το κλίμα επιδρά με άμεσο τρόπο τόσο στην επιβίωση και εξάπλωση των 
εντόμων και των παθογόνων οργανισμών όσο και στην ευπάθεια των δασικών 
οικοσυστημάτων. Μεταβολές στη θερμοκρασία ή στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα ποσοστά 
επιβίωσης και αναπαραγωγής καθώς και τη διασπορά και γεωγραφική εξάπλωση των εν 
λόγω ειδών. Αυτού του είδους η επίδραση φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του 
φλοιοφάγου εντόμου Ipstypographus, το οποίο ενώ είχε δύο γενιές ανά έτος στην Νότια 
Ευρώπη, προσφάτως, εμφανίζει και τρίτη γενιά ανά έτος. Επιπρόσθετα, η ξηρασία επιδρά 
στην άμυνα των δέντρων και τα αποδυναμώνει, διευκολύνοντας την αύξηση και άλλων 
φλοιοφάγων εντόμων. Ο ίδιος μηχανισμός συμβάλει σε πλήθος οξειών προσβολών εντόμων 
ή/και παθογόνων σε δάση όπως τα Peridermium pini (σε δασική πεύκη), Epinotia subsequana 
και Pityokteines spinidens (κεφαλληνιακή ελάτη) και πολλών άλλων. 
Η δράση αφορά στην πρόληψη της εξάπλωσης των παθογόνων του σχετικού καταλόγου σε 
υφιστάμενα δάση και δασικές εκτάσεις. 
Έργα που εντάσσονται στο μέτρο είναι:  
Εγκατάσταση ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών:  

• Εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης 
παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, 
επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.  

Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών: 

• Για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών, σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ΕΕ) που τα διέπει, 
προτείνονται μέτρα όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α. 

  
ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι Πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 500.000 ευρώ κατ’ έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υφιστάμενες υποδομές, ύπαρξη μελετών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ4: Μείωση των πιέσεων σε τρωτά οικοσυστήματα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση δασικών συστημάτων/ Βιοποικιλότητα/ Αντιπλημμυρικό: (Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Για την σωστότερη διαχείριση όλων των δασικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημόσιων) θα 
ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η πρόταση για διεύρυνση αρμοδιοτήτων διαχείρισης όλων των 
δασικών εκτάσεων σε επίπεδο πρόληψης δασικών πυρκαγιών από τις οικείες Δ/νσεις Δασών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εκπόνηση ενός κοινού δασοπονικού σχεδίου και η 
χαρτογράφηση τους με στόχο την μείωση απειλών και πιέσεων σε δασικά οικοσυστήματα 
που θεωρούνται τρωτά στην αλλαγή του κλίματος (π.χ. μέσω της ρύθμισης της βόσκησης, της 
αποφυγής ασύνετων διαχειριστικών πρακτικών και αλλαγών χρήσης γης καθώς κ.ά.).  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ5 :Ενίσχυση της αναγέννησης με σπορά ή φύτευση. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση δασικών συστημάτων/ Βιοποικιλότητα: (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση της αναγέννησης με σπορά ή φύτευση. Οι σπόροι και τα φυτάρια θα πρέπει να 

προέρχονται από τον τοπικό πληθυσμό, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί γενετική 

αλλοίωσή του (Καρέτσος 2008, Καρέτσος & Δασκαλάκου 2008, Κωστούδη 2012). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α’ βαθμού 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΟ6: Δράσεις δάσωσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δασικά οικοσυστήματα/ Αντιδιαβρωτικά / Αντιπλημμυρικά / Βιοποικιλότητα: (Μη δομικές 
παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών, 
καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να 
επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη 
γεωργικών γαιών. Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην 
ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την 
προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων 
την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής 
αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές. Στη συγκεκριμένη δράση εφαρμόζονται οι παρακάτω 
ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6 , του Καν (Ε.Ε.) 807/2014. 

α) κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευτούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις 
βιοποικιλότητας  

β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τις 
κλιματικές συνθήκες 
γ) κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.  
 
δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που 
υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση 
συνίσταται είτε: 
i) στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών 
στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει 
διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή 
ii) σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε: 
–τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή 
–τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση 
με το 10 % της περιοχής. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2014-2020 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

5.5 ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η κλιματική μεταβολή αυξάνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, ιδίως 

κατά τη θερινή περίοδο, ενώ παράλληλα επιβαρύνει το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων και 

υποβαθμίζει τα επίπεδα της εσωτερικής θερμικής άνεσης. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών προϋποθέτει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στους δυο παρακάτω 

άξονες: 

− ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών κυρίως του 

αστικού περιβάλλοντος και 

− ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των θερμικών και ενεργειακών αναγκών των 

κτιρίων. 

 

Ειδικότερα, η συνεχής επέκταση των πόλεων  και η ραγδαία αύξηση των ενεργειακών αναγκών 

ιδιαίτερα κατά την εποχή του καλοκαιριού έχουν συντελέσει στην δημιουργία ενός εξαιρετικά 

επικίνδυνου ενεργειακού αποτυπώματος το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις στο κλίμα. Παράλληλα, η 

κλιματική αλλαγή αυξάνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, ιδίως κατά τη 

θερινή περίοδο, ενώ παράλληλα επιβαρύνει το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων και υποβαθμίζει 

τα επίπεδα της εσωτερικής θερμικής άνεσης. Λόγω της κλιματικής αλλαγής το φαινόμενο της 

αστικής θερμικής νησίδας έχει γίνει εντονότερο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμφάνιση 

ακραίων καιρικών φαινομένων (ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών) κατά τη διάρκεια των θερινών 

μηνών τα τελευταία χρόνια.  

 

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί με ολοκληρωμένες ενέργειες, χάρη στις 

οποίες μεταβάλλεται το θερμικό ισοζύγιο του συγκεκριμένου αστικού χώρου. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τον αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό των χώρων, την αύξηση της κυκλοφορίας του 

αέρα, τη χρήση ψυχρών υλικών, τη χρήση πράσινου και νερού, κ.λπ. Οι τεχνολογίες αυτές είναι 

εξαιρετικά ώριμες πλέον και, όπου εφαρμόζονται, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του 

θερμικού καθεστώτος των χώρων. 

 

Η μείωση ή και ο μηδενισμός της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί με τη 

συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Οι τεχνολογίες εξοικονόμησης είναι πλέον εξαιρετικά ώριμες και σημαντικά μειωμένου 

κόστους και μπορούν να περιορίσουν την ενεργειακή κατανάλωση ενός συμβατικού κτιρίου έως και 

κατά 90%. Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως η ηλιακή και η γεωθερμική 

ενέργεια, δύνανται να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

των κτιρίων.  

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο συνδυασμός των τεχνολογιών να μην επιφέρει σημαντική αύξηση του 

αρχικού κόστους των κτιρίων, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να αυξάνεται η πολυπλοκότητα του 
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κτηριακού χώρου. Οι παραπάνω τεχνικές προσαρμογής, εκτός της προφανούς βελτίωσης που θα 

επιφέρουν ως προς το κλιματικό πρόβλημα, θα δημιουργήσουν μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, 

με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των τοπικών και εθνικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

Κομβικά Μέτρα Προσαρμογής 

Ανάσχεση της αστικής επέκτασης και εφαρμογή της αρχής της συμπαγούς πόλης.  

Βελτίωση των θερμικού περιβάλλοντος στις πόλεις και αλλαγή του μικροκλίματος του δομημένου 

περιβάλλοντος (αστικά κέντρα). 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του κατάλληλου αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού επανασχεδιασμού των 

χώρων, την αύξηση του αστικού πρασίνου, τη χρήση καινοτόμων – ενεργειακά φιλικών - υλικών, τη 

μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας, τη χρήση ψυχρών πηγών για την απόρριψη της 

πλεονάζουσας θερμότητας και την κατάλληλη διάταξη και την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων 

με χρήση σκίασης, αερισμού, κλπ. 

Μείωση των θερμικών και ενεργειακών αναγκών των κτιρίων προς την κατεύθυνση του μηδενικού 

ενεργειακού αποτυπώματος. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, 

καθώς και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου 

και υλικού δυναμικού καθώς και τη βελτιωμένη απόδοση μέσω συμπεριφοριστικών αλλαγών και 

καλύτερη εκπαίδευση.  

Οι μέχρι σήμερα μεθοδολογικές προσεγγίσεις υστερούν ως προς την προσαρμογή τους με τις 

επερχόμενες κλιματικές αλλαγές και την ενσωμάτωση όλων των παραμέτρων που επιβαρύνουν το 

δομημένο περιβάλλον και συγκεκριμένα τις κτηριακές υποδομές. Οι ακραίες περιπτώσεις καιρικών 

φαινομένων, η συχνότητα εμφάνισής τους όπως και άλλες πηγές επιβάρυνσης θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. 

Συνέργεια φαινομένων  

Οι τομείς αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν: τον ενεργειακό τομέα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές και τις μεταφορές.  

Προτεινόμενα ενδεικτικά Μέτρα Προσαρμογής: 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΔΠ1: Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων στα 
κτίρια, λόγω πλημμύρας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά/Δομημένο Περιβάλλον: (Ρυθμισικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Οι ζημιές αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οικιακό εξοπλισμό, μηχανολογικό 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αυτοκίνητα, ανήκοντα σε κατοικίες, 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις 
(εκτός πρωτογενούς τομέα) στην περιοχή πλημμύρας. Η Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η 
υπεύθυνη υπηρεσία για το σχεδιασμό και εφαρμογή του μέτρου. Μέχρι σήμερα, οι κατά 
περίπτωση εκδοθείσες ΚΥΑ εφαρμόζουν αναλόγως διατάξεις από παλαιότερες συναφείς 
(π.χ. βλάβες από σεισμούς) νομοθετικές πράξεις. Το μέτρο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη 
και συστηματική περιγραφή των απαιτούμενων δράσεων που θα εφαρμόζονται σε κάθε 
περίπτωση πλημμύρας.  
Περιλαμβάνει την σύσταση Επιτροπής Εντοπισμού, Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών σε 
επίπεδο Περιφέρειας. Επιπλέον:  
•  θα καθορίζει τις προς καταγραφή/αποτίμηση/αποζημίωση ζημιές  
•  θα προτείνει το μηχανισμό εκτίμησης της καταγραφείσας ζημιάς   
• θα καταγράφει τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης (δικαιολογητικά).  
Ως προς το χωροταξικό σκέλος του μηχανισμού απαραίτητη είναι η τήρηση των ρυθμίσεων 
βάσει των μέτρων "Εναρμόνιση των σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού χωρικού 
σχεδιασμού του Ν. 4447/2016 με τα ΣΔΚΠ" και "Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε 
πόλεις και οικισμούς εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας". Η επιτροπή για κάθε θεομηνία, 
θα οριοθετεί τις πληγείσες περιοχές, θα αποτυπώνει στο πεδίο τα χαρακτηριστικά της 
πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση κατάκλυσης), θα καθορίζει το βαθμό καταστροφής των 
ζημιών που θα ενισχυθούν (πχ ολοσχερής, μερική σε ποσοστό %), την χρηματική ενίσχυση 
(ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας) καθώς και άλλου είδους έμμεσες ενισχύσεις 
(φοραπαλλαγές κλπ). Οι προτάσεις της επιτροπής θα πρέπει να ρυθμίζονται με την έκδοση 
ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών Και Μεταφορών, Υπουργείο 
Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας - Ανάπτυξης Και 
Τουρισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ, Υπουργείο Υποδομών Και Μεταφορών, Υπουργείο Εσωτερικών Και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας - Ανάπτυξης Και Τουρισμού, Υπουργείο 
Οικονομικών, Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Εσωτερική διαδικασία - ίδιοι πόροι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Συντονισμός υπηρεσιών έλλειψη προσωπικού 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 



                       

           Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  374 
 

 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΠ2: Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δομημένα Περιβάλλον: (Τεχνικές παρεμβάσεις- Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στις οροφές υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων (στα νέα κτίρια εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ιδιοκτήτες κτιριακών υποδομών, (Ιδιώτες , ΟΤΑ Α & Β βαθμού κ.τ.λ.) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Χρήστες κτιριακών υποδομών, Δημόσιοι Φορείς κ.τ.λ. 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ Πρέπει να γίνει μελέτη στα κτίρια έτσι ώστε να εξακριβωθεί ο  αριθμός και οι ανάγκες τους. 
Εκτιμάται άνω των 100 εκ. ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών υποδομών θα διαρκέσει πολλά έτη (>10)  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Έλλειψη χρηματοδότησης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Αναβάθμιση υποδομών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 ΚΑΙ 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΔΠ3: Ενίσχυση του Αστικού Πρασίνου  και χρήση βιοκλιματικών υλικών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δομημένο Περιβάλλον 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Η σχέση δομημένου χώρου και πρασίνου θα πρέπει να αλλάξει για να εξισορροπήσει τις 
επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Αυτό θα συμπεριλάβει την αξιοποίηση αναξιοποίητων 
περιοχών, την ανακατανομή και αποκατάσταση του πρασίνου στο δομημένο περιβάλλον. 
Επίσης, η ενσωμάτωση του πράσινου σε υπάρχουσες κατασκευές (οροφές, κάθετες 
επιφάνειες κλπ) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Τέλος, η αναβάθμιση δημόσιων 
υποδομών και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες , πάρκα κ.τ.λ.) με χρήση βιοκλιματικών υλικών 
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 1 εκ. ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής κατοίκων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 ΚΑΙ 2021-2027 

 

5.6 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

Ο ρόλος των υγροτόπων ως ασπίδας στην κλιματική αλλαγή και ως οικοσυστημάτων η διατήρηση 

των οποίων απαιτεί μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αναδείχθηκε σε σχετικές εθνικές 

μελέτες, όπως στην πρόσφατη της Τράπεζας της Ελλάδας (2011), όπου επισημαίνεται ότι πολλά 

εφήμερα υγροτοπικά συστήματα αναμένεται να εξαφανιστούν και πολλά μόνιμα να συρρικνωθούν 

και ότι οι παράκτιοι υγρότοποι απειλούνται με απώλεια ή σημαντικές μεταβολές της 

ιζηματαπόθεσης, καθώς λόγω θέσης θα επηρεαστούν άμεσα από την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας. Ειδικότερα, λόγω συχνότερων και πιο παρατεταμένων επεισοδίων ξηρασίας, οι 

περισσότεροι υγρότοποι έως το 2100 θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής τρωτότητας, δηλαδή 

είναι σε κίνδυνο προς εξαφάνιση, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα διατήρησης και προστασίας τους.  

Εκτός των μέτρων που προτείνονται στο παρόν υποκεφάλαιο, μέτρα που συμβάλουν στην 

προσαρμογή της βιοποικιλότητας και των υγροτόπων στην αλλαγή του κλίματος προτείνονται 

στα υποκεφάλαια: Υδατικά Συστήματα (μέτρο ΥΣ16), Αλιεία (μέτρα ΑΛ4, ΑΛ5), Διαχείρισης 
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Δασικών Οικοσυστημάτων (μέτρα ΔΟ2, ΔΟ3, ΔΟ4, ΔΟ5, ΔΟ6) και Διαχείριση Πλημμυρικών 

φαινομένων (μέτρο  ΠΛ5).  

 

Για την διαχείριση των υγροτόπων ακολουθούν προτεινόμενα μέτρα: 
 
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ1: Εκπόνηση κατάλληλων μελετών με σκοπό την προστασία των μικρών νησιωτικών 

Υγροτόπων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Υγροτόπων: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Εκπόνηση κατάλληλων Μελετών (υδρολογικών μελετών, σχεδίων διαχείρισης) για τους 
μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους που προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 229/19-
06-2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 229). Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται αναγκαία καθώς πολλές φορές 
ζητείται από τις Υπηρεσίες να εγκρίνει απαγορευμένες ενέργειες για τις προστατευόμενες 
αυτές περιοχές.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, ΥΠΕΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαιτείται προεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό των πλέον 
σημαντικών από τους υγροτόπους που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19-6-2012,  
ώστε να προηγηθούν στην εκπόνηση των μελετών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ2: Επόπτευση και φύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βιοποικιλότητα/Δασικά οικοσυστήματα/Υγρότοποι: (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Ενίσχυση των οικείων τοπικών αρχών και των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών της ΠΒΑ (όταν εγκατασταθούν) και κατάρτιση προσωπικού για αποτελεσματική 
φύλαξη - επόπτευση για κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου, ρίψη 
ανενεργών υλικών και απορριμμάτων, παράνομες αμμοληψίες και θήρα, εισαγωγή ξενικών 
ειδών και θηρευτών, απομάκρυνση φυσικής βλάστησης και για κάθε άλλη ενέργεια 
υποβάθμισης. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Δασαρχείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

- 

ΚΟΣΤΟΣ 800.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ3: Απομάκρυνση υλικών και απομάκρυνση αυθαιρέτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση υγροτόπων: (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Ενίσχυση των οικείων τοπικών αρχών για απομάκρυνση υλικών και αποκομιδή 
απορριμμάτων από τους υγροτόπους και αφαίρεση ανενεργών υλικών (π.χ. εκχωμάτων), 
προώθηση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.   

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 800.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αντιδράσεις στις κατεδαφίσεις 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ4: Ίδρυση και στελέχωση των Φορεών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαχείριση Βιοποικιλότητας/ Υγροτόπων (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Προτείνεται η ίδρυση και η στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων που θα στελεχώσουν του Φορείς 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχές 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ5: Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία προστατευόμενων περιοχών από 
πλημμύρες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βιοποικιλότητα/ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα: Μη δομική Παρέμβαση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Θα αποτυπωθούν οι περιοχές και τα απαιτούμενα έργα και θα εκπονηθούν οι προδιαγραφές 

των προτεινόμενων απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία των προστατευόμενων 

περιοχών από πλημμύρες. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας προσδιορίσθηκαν οι δυνητικά 

θιγόμενες υποδομές για Τ=100 έτη οι οποίες περιλαμβάνουν τις περιοχές Natura 2000 

«Λέσβος: Κόλπος Καλλονής και χερσαία παράκτια ζώνη», «Λέσβος: Παράκτιοι υγρότοποι 

κόλπου Καλλονής» και «Όρος Όλυμπος Λέσβου» και «Λήμνος: Λίμνες Χορταρολίμνη και 

Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και χερσόνησος Φάκος».  

Ειδικά για την περιοχή της Καλλονής προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα και στα Μ78: Μελέτη 

εκτροπής χειμάρρου Αχέρωνα στην Δ.Ε. Καλλονής, ΠΛ14: Κατασκευή φράγματος Τσικνιά, 

ΠΛ16: Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Τσικνιά. 

Επίσης, γενικά μέτρα που προτείνονται στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, 

όπως μέτρα προστασίας υποδομών που περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιοχές, 

συμβάλλουν ουσιαστικά και στην προστασία των προστατευόμενων περιοχών. 

 
ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 50.000 ευρώ /περιοχή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ6: Κατασκευή απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία προστατευόμενων 
περιοχών από πλημμύρες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βιοποικιλότητα/ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα: Μη δομική Παρέμβαση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Κατασκευή των τεχνικών έργων που έχουν προδιαγραφεί στο ΒΙ5 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Βάσει των προδιαγραφών και της κοστολόγησης του Μέτρου ΒΙ5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙ7: Μείωση των πιέσεων σε τρωτά οικοσυστήματα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βιοποικιλότητα: (Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Η υπερβόσκηση είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην ερημοποίηση περιοχών. 

Γενικά η ΠΒΑ παρουσιάζει τρωτότητα ως προς την ερημοποίηση. Στο νησί της Ικαρίας, στη 

περιοχή από το Πέζι έως τις Ράχες παρατηρείται μεγάλος βαθμός ερημοποίησης, κυρίως 

εξαιτίας της υπερβόσκησης, ενώ παράλληλα στη Κεντρική Χίο οι πυρκαγιές σε συνδυασμό 

με την συνεχιζόμενη βόσκηση έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλος, στη δυτική Λέσβο εξαιτίας 

της γεωλογίας της περιοχής και της πίεσης που δέχεται από τη βόσκηση, εμφανίζει 

αυξημένο ποσοστό κινδύνου ερημοποίησης. 

Στα πλαίσια αυτά κρίνεται σκόπιμος ο περιορισμός της βόσκησης και η αποφυγή της 

αύξησης της εντατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

 
ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

-  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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5.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Η προσαρμογή αυτή θα εστιαστεί στην εντατικοποίηση των καλλιεργητικών παρεμβάσεων για 

περιορισμό του ανταγωνισμού, των διαβρώσεων και των πλημμυρών, καθώς και για την 

εξομάλυνση του υδατικού ισοζυγίου με την αξιοποίηση των χειμερινών κατακρημνισμάτων και τη 

λήψη μέτρων για αποφυγή πιθανής ερημοποίησης περιοχών με χαμηλό υψόμετρο. Για τον 

περιορισμό των διαβρώσεων θα απαιτηθεί η κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών 

και ορισμένων συνοδών έργων. Για την εξομάλυνση του υδατικού ισοζυγίου, θα απαιτηθεί η 

κατασκευή υδατοφραγμάτων συγκράτησης των χειμερινών όμβριων υδάτων και φραγμάτων 

εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος ύδρευσης και άρδευσης. 

Για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των αυξημένων πυρκαγιών θα απαιτηθεί 

εκσυγχρονισμός-αναδιοργάνωση των μέσων και των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης 

πυρκαγιών, καθώς και αποκατάστασης των καμένων περιοχών. Για την αποφυγή κατάκλυσης 

παράκτιων περιοχών υψηλής οικολογικής και οικονομικής σημασίας (π.χ. Δέλτα ποταμών, 

λιμνοθάλασσες) θα απαιτηθεί η κατασκευή αναχωμάτων. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Στα πλαίσια των υφιστάμενων δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν προτείνονται: 

 

▪ Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 
- Αξιολόγηση κινδύνων  

- Επισήμανση ευπαθών χώρων 

- Εκπόνηση ειδικών σχεδίων για κάθε κίνδυνο  

- Ορθή οργάνωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών και διαμόρφωση επιχειρησιακής 

φιλοσοφίας 

- Η δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση των κρίσεων 

 

▪ Συντήρηση – καθαρισμοί υδατορεμάτων 

Ως καθαρισμός ‐ άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις 

αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που 

δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος (αρθ. 4 του Ν 4258/2014). Οι 

εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των υδατορεμάτων περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της 

διατομής της κοίτης, με την αφαίρεση απορριμμάτων, φερτών υλικών (μπάζα – προσχώσεις), 

χαλαρά υλικά, αυτοφυούς υδροχαρούς βλάστησης (πχ καθαρισμός καλαμιών, εκρίζωση και 

απομάκρυνση θάμνων), που εμποδίζουν την ροή του νερού και τα οποία απομακρύνονται με 

χειρωνακτική εργασία ή και με χωματουργικά μηχανήματα (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές), τα 

οποία κινούνται στις όχθες ή και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 204 παράγραφος Ε.4. και 206 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010 για τις 

Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου οι αρμοδιότητες καθαρισμού και 

αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα αποδόθηκαν στους 

οικείους Δήμους. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων καθαρισμού και 
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αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα, καθορίζεται με σχετικές 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Επίσης, οι νησιωτικοί και ορεινοί ή μειονεκτικοί Δήμοι έχουν την 

αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων, την οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια. 

 

▪ Οριοθέτηση αυτοτελώς  

Σύμφωνα με τον Κ.Β.Π.Ν. (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Π.Δ. 14‐07‐1999, Φ.Ε.Κ. 

580Δ/27‐07‐1999) προκειμένου να εγκριθεί μια Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης σχεδίου, 

αναθεώρησης ή τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου είναι απαραίτητη η οριοθέτηση των 

υφισταμένων υδατορεμάτων της περιοχής είτε αυτά είναι εμφανή, είτε δεν υφίστανται σήμερα 

λόγω παρεμβάσεων (μπαζώματα, πρόχειρες διευθετήσεις, κ.λπ.). Τα παραπάνω εφαρμόζονται και 

στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου πρόκειται να κατασκευασθεί οποιοδήποτε έργο (οδοποιία, 

κτιριακά, κ.λπ.). 

 

Η οριοθέτηση του ρέματος συνίσταται στον καθορισμό και την επικύρωση των πολυγωνικών 

γραμμών («οριογραμμές του ρέματος») που χαράσσονται εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής αυτού. 

Η οριογραμμή αυτή καθορίζεται με βασικό κριτήριο να περιβάλλει: 

- τις γραμμές πλημμύρας (για την περίοδο επαναφοράς σχεδιασμού) 

- τις όχθες του ρέματος, όπου φυσικά αυτές είναι διακριτές, 

- οποιοδήποτε εδαφικό, φυσικό ή τεχνητό στοιχείο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

ρέματος και είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του. 

▪ Καθορισμός γραμμής Αιγιαλού και παραλίας:  

Στις περιοχές που γειτνιάζουν με θάλασσα ή λίμνη είναι απαραίτητο πριν την οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ο καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας. Ο καθορισμός γίνεται κατ΄ 

εφαρμογή. των διατάξεων του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 285 Α 

/19‐12‐2001). 

 
▪ Δράσεις για την ένταξη  στη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων είναι: 

Οι δράσεις για την αναβάθμιση των ορεινών λεκανών απορροής και την εξομάλυνση των 

πλημμυρικών επιπτώσεων στην κατάντη πεδινή λεκάνη στοχεύουν: 

- στην αποκατάσταση πληγέντων εκτάσεων, μέσω κηρύξεων και έργων αναδασώσεων μετά 

από πυρκαγιές ή εκχερσώσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 

- στην ρύθμιση της δίαιτας των υδατορευμάτων, ώστε να εξομαλυνθούν τα πλημμυρικά 

φαινόμενα, μέσω έργων δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών λεκανών (π.χ. μικρά 

τεχνικά έργα – εγκάρσια ή/και παράλληλα ‐ διευθέτησης των χειμάρρων, φράγματα 

διαλογής υλικών κ.ά.), 

-  στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση, μέσω αντιδιαβρωτικών έργων (π.χ. 

κλαδοπλέγματα, φυτεύσεις κ.ά.). 

 

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, τα έργα μείωσης του κινδύνου, τα 

οποία περιορίζονται στις ορεινές λεκάνες, δύναται να περιλαμβάνουν: 

- Τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε ανάσχεσης και πολλαπλού 

σκοπού. 
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- Έργα διαχείρισης ορεινών λεκανών, που περιλαμβάνουν αναβαθμίδωση και χρήση των 

γαιών, φυτοτεχνικά έργα (φυτοκάλυψη), έργα διευθέτησης χειμάρρων, που μπορεί να 

είναι: (α) εγκάρσια, (β) παράλληλα και (γ) προστασίας της κοίτης. 

- Διόδους ανακούφισης των πλημμυρών, οι οποίες διαχωρίζονται σε λεκάνες διήθησης και 

λεκάνες εμπλουτισμού. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (ΣΔΚΠ) περιλαμβάνει 

μέτρα για την επίτευξη των Γενικών Στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν τεθεί 

σε επίπεδο χώρας και είναι κοινοί και για τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά Διαμερίσματα, έτσι όπως 

αυτοί παρουσιάζονται στο κεφ. 9.2 του ΣΔΚΠ. Οι γενικοί στόχοι αφορούν στα εξής: 

- Mετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα 

- Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 

- Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 

- Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, επιγραμματικά αναφέρονται στην συνέχεια κάποια μέτρα για τον 

μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών: 

- Δίκτυα συλλογής ομβρίων 

- Διευθετήσεις ρεμάτων 

- Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης 

- Δράσεις ευαισθητοποίησης /ενημέρωσης κοινού 

- Φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών  

- Υδατοφράγματα συγκράτησης των χειμερινών όμβριων υδάτων  

- Ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου. 

- Αντιπλημμυρικά έργα - Αναχώματα – Εκτροπές 

 

Εκτός από τα μέτρα που προτείνονται αμέσως παρακάτω, άλλα μέτρα με αντιπλημμυρική 

προστασίας προτείνονται και τον τομέα των Δασικών οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα τα μέτρα 

αυτά είναι το ΔΟ2 και το ΔΟ6. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ1: Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τα αντιπλημμυρικά έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατά καιρούς, δεν 
υλοποιήθηκαν με βάση κάποιον Γενικό Αντιπλημμυρικό Σχεδιασμό, αλλά σχεδιάστηκαν 
συχνά αποσπασματικά, κυρίως με γνώμονα τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες. Το Στρατηγικό 
Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ Πλαν) έχει στόχο να εντοπίσει και να 
ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες Δυνητικού Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και τους Χάρτες του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας. Το αντικείμενο του Master Plan ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή και στην 

πεδινή ζώνη) και αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής τους λαμβάνοντας υπόψη τις 
σημερινές συνθήκες και την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.  

β)  Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 
(συμπεριλαμβανομένων τω ορεινών υδρονομικών έργων). 

γ)  Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα υφιστάμενα 
αντιπλημμυρικά έργα.  

δ)  Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών διαβάσεων.  
ε)   Συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά γεγονότα  
στ) Ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης.  
ζ)  Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της Διοίκησης που 

εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία.   
η)  Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων. 

Στα εναλλακτικά σενάρια θα εξετάζονται, ενδεικτικά, δράσεις και έργα που αφορούν:  

 Την δυνατότητα μείωσης της ροής και διαχείρισης των φερτών υλών μέσω 
αξιοποίησης "φυσικών" μεθόδων, με έμφαση στα έργα ορεινής υδρονομίας.  

 Την δυνατότητα ρύθμισης της ροής μέσω κατασκευαστικών παρεμβάσεων όπως 
διευθετήσεις, ταμιευτήρες ανάσχεσης κ.α.  

 Την δυνατότητα κατασκευής ή βελτίωσης και ενίσχυσης έργων προστασίας.   

 την δυνατότητα μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης Επιφανειακών Νερών.  

 Την δυνατότητα ανάπτυξης παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης πλημμυρικών 
ροών. 

Τα εναλλακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν με τη βοήθεια μοντέλων υδρολογικής και 
υδραυλικής προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη και το λειτουργικό κόστος (για 
παράδειγμα στη διαχείριση των φερτών υλών θα πρέπει να εξεταστεί εάν συμφέρει 
περισσότερο η συγκράτησή τους από υψηλά φράγματα ή εναλλακτικά η έκσυρσή τους 
με μηχανικά μέσα από συγκεκριμένες θέσεις συγκέντρωσης).   
Μέσω του Master Plan οι ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις διευθετήσεων θα 
λάβουν προτεραιότητα από κατάντη προς ανάντη. Για κάθε προτεινόμενο σενάριο θα 
δοθεί εκτίμηση του κόστους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μελετών, 
δημοπράτησης και κατασκευής.  

ζ)  Προγραμματισμός και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση 
τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.  

η)  Προτάσεις για χρηματοδότηση λειτουργία και διαχείριση των έργων.  
 
Το Μάστερ πλαν πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (κατάρτιση ΥΣ, εξαιρέσεις, κλπ.) και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
έχει την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων. Η  υλοποίηση Μάστερ Πλαν θα 
γίνει από τις Περιφέρειες και μετά την οριστικοποίησή του, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη από όλους τους φορείς, τα έργα των οποίων, εμπλέκονται με την αντιπλημμυρική 
προστασία, ώστε να είναι τα έργα τους εναρμονισμένα με τον υλοποιηθέντα γενικό 
αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής. 
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ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Δ/νση Υδάτων  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Δ/νση Υδάτων, ΕΓΥ, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας αν συνδυαστεί με το ΜέτροΠΛ2. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ2: Ενσωμάτωση στα Σχέδια Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων προστασίας από 
Διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μη Δομικές Παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το Μέτρο έχει σκοπό να τροφοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς με νέα στοιχεία που μπορεί 
να προκύψουν για το είδος της πολλαπλασιαστικής βλάβης που πρέπει να αποκατασταθεί 
στις περιπτώσεις διασποράς ρύπων εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Έχει σκοπό να 
συνεισφέρει επίσης στη διερεύνηση εφαρμογής πρόσθετων επιχειρησιακών εργαλείων που 
απαιτούνται εξαιτίας σωρευτικής ευπάθειας θιγόμενων περιοχών στην περίπτωση 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Κατά την Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση των 
υφιστάμενων εσωτερικών ΣΑΤΑΜΕ προτείνεται οι μονάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με 
την Οδηγία SEVESO, να συμπεριλαμβάνουν στο Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) τους κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:  
α) Χαρτογραφική αποτύπωση των πλημμυριζόμενων εκτάσεων βάσει των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, με στόχο την ενσωμάτωση της τρωτότητας 
θιγόμενων περιοχών από πλημμύρα στους υφιστάμενους Χάρτες Εκτίμησης Ευπάθειας 
επιφανειακών και σημειακών χρήσεων.  
β) Καθορισμό τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση σοβαρού 
περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της 
Περιφέρειας.  
γ) Έλεγχο πρόσθετων επιπτώσεων που θα επιφέρει σε επιχειρησιακό επίπεδο η περίπτωση 
εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου, από το Στάδιο της πρώτης επέμβασης μέχρι το 
Στάδιο της Αποκατάστασης. Αντίστοιχες τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα 
εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) όπου καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται έξω από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή διατηρούνται επικίνδυνες 
ουσίες.  
Τα εσωτερικά ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε τρία χρόνια και 
σε κάθε περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή 
όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να αποστείλουν το εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης:  
α) στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Seveso και αυτή 
να κινήσει τη διαδικασία για την επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο,  
β) στις αρμόδιες Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  
γ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και  
δ) στο ΥΠΕΘΑ, ώστε να επιληφθούν για τυχόν τροποποιήσεις του ΣΑΤΑΜΕ αρμοδιότητάς 
τους. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μονάδες που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες/Τμ. 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO, Περιφερειακές Ενότητες, 
Περιφέρειες/Τμ. Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας ΥΠΕΝ, ΥΠΕΘΑ ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 40.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος,  ολοκλήρωση σε 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Συντονισμός υπηρεσιών, έλλειψη προσωπικού.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ3: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο σύνταξης των 
μελετών Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού / Ειδικού Χωρικού Σχεδιασμού και Ρυμοτομικού 
Σχεδιασμού (Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ.) και Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε. με 
πρόβλεψη μετεγκατάστασης ορισμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων  
που θα κρίνονται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών αυτών (π.χ. 
εξαιρετικά ρυπογόνων ή επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερης 
σημασίας για την τοπική και εθνική οικονομία, κτλ.), εκτός της πλημμυρικής ζώνης με 
προτεραιότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου και έμφαση στις οριοθετημένες ζώνες 
χειμάρρων ή ποταμών. Προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων αυτών 
είναι η ύπαρξη αντίστοιχου χωρικού υποδοχέα στα όρια του ΟΤΑ στον οποίο συντάσσονται 
οι μελέτες. Να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποχρεωτικής μετεγκατάστασης των 
χρήσεων που θεσμοθετούνται προς απαγόρευση. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση οριοθέτηση κοίτης και ζώνης πλημμύρας  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ4: Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της ζώνης 
πλημμύρας 100ετίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικό: (Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις περιοχές εντός της ζώνης 
πλημμύρας 100ετίας και τροποποίηση του Π.Δ/γματος 24/43/5/1985 (ΦΕΚ 181 Δ) περί 
δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ώστε:  
•    Να διασφαλίζεται η ροή των υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες.  
•   Να γίνεται οριοθέτηση των ρεμάτων και καθορισμός ζωνών προστασίας προκειμένου να 

αποτραπεί η ανάπτυξη χρήσεων γης εντός αυτών και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
ροή του ρέματος. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 80.000 €/περιοχή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υφιστάμενες δραστηριότητες. Προϋπόθεση Ολοκλήρωση μελέτης ζώνης πλημμύρας 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ5: Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας 
κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικό/ Βιοποικιλότητα: (Μη Δομικές Παρεμβάσεις/ Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση Κανονισμού για τις περιοδικές ενέργειες 
καθαρισμού των υδατορεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης. Ο 
καθαρισμός των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται εκεί που είναι απολύτως 
απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (καθαρισμός με μέσα που να μην 
προκαλούν καταστροφή στο ποτάμιο οικοσύστημα).Ο Κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει 
και θα καθορίσει: 

 τον φορέα υλοποίησης,  

 τον χρόνο διενέργειας του καθαρισμού,  

 τη συχνότητα καθαρισμού,  

 την μέθοδο υλοποίησης καθαρισμού,  

 τη θέση που θα γίνεται ο καθαρισμός,  

 τον καθορισμό χώρων απόθεσης των υλικών καθαρισμού ή την εκμετάλλευσή τους 
(παραγωγή βιομάζας ή πώληση δασικών προϊόντων),  

 τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ενημέρωση 
αρχών) αναλυτικές οδηγίες για τον ενδεδειγμένο χειρισμό της παρόχθιας βλάστησης στα 
διάφορα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (μικρά ορεινά ρέματα, παραπόταμοι, και 
μεγάλοι ποταμοί σε πλημμυρικά πεδία),  

 οδηγό με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,  

 τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους, 

 την μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των πραγματοποιηθέντων 
παρεμβάσεων. Προτείνεται κάθε φορέας που έχει στην αρμοδιότητά του την ευθύνη της 
εκτέλεσης και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων σε υδάτινα σώματα να συντάσσει, με 
βάση τον προτεινόμενο Κανονισμό, ένα πενταετές ή δεκαετές διαχειριστικό σχέδιο για 
τον χειρισμό της βλάστησης και τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές ύλες μπάζα, 
απορρίμματα κλπ. Το σχέδιο θα προγραμματίζει χειρισμούς με στόχους συμβατούς και 
με τις δύο οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ. Θα προϋπολογίζει τις δαπάνες και τις 
πηγές χρηματοδότησης αλλά και τα τυχόν έσοδα που μπορεί να προκύψουν από δασικά 
προϊόντα ή βιομάζα. Το διαχειριστικό σχέδιο θα υποβάλλεται σε όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες για την λήψη όλων των αδειοδοτήσεων (άδειες υλοτομίας, έγκριση 
επέμβασης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ) έτσι ώστε οι προγραμματιζόμενες 
εργασίες να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις και περιττές γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές 
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επέμβασης σε κοίτες 
ρεμάτων και ποταμών ώστε να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιες ενέργειες πρέπει να 
γίνουν. Για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι η εμπλοκή της Δασικής 
Υπηρεσίας στην έγκριση επέμβασης για τον χειρισμό της βλάστησης που αναπτύσσεται 
εντός πεδινών αντιπλημμυρικών έργων ποταμών και στραγγιστικών τάφρων. Το θέμα 
έχει αντιμετωπιστεί μερικώς με το εδάφιο η' παρ. 6, αρθ. 3 του Ν. 998/79 με το οποίο 
εξαιρούνται από το δασικό χαρακτήρα οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων χωρίς 
όμως να είναι ξεκάθαρο εάν σε αυτές τις ζώνες υπάγονται και οι ζώνες κατάληψης των 
στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων όπως ορίζονται στο ΝΔ 497/1974 (ΦΕΚ 203Α). 
Προς υποβοήθηση της σύνταξης του Κανονισμού και των διαχειριστικών σχεδίων, η 
Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ θα στείλει σαφείς οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες 
για την αντιμετώπιση του θέματος του καθαρισμού της βλάστησης σε ρέματα και 
ποτάμια διευθετημένων ή μη. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΓΥ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΓΥ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμοι,  ΔΕΥΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 30.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1  έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ6: Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές 
διαβάσεις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη- Τεχνικά μέτρα)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Σκοπός του μέτρου είναι ο περιορισμός ατυχημάτων κατά την εγκάρσια διέλευση οχημάτων 
σε ρέματα διαμέσου ιρλανδικών διαβάσεων κατά την διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων. 
Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για:  
1) Τον εντοπισμό των επίμαχων ιρλανδικών διαβάσεων στο κύριο και δευτερεύον οδικό 

δίκτυο.  
2) Την ακριβή τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής.  
3) Τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης που θα περιλαμβάνει σήμανση ή 

αντικατάσταση των ιρλανδικών διαβάσεων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό με οχετούς ή 
γέφυρες ή και κατάργηση κάποιας διάβασης και διοχέτευση του κυκλοφοριακού 
φόρτου σε γειτονικές ασφαλείς πλημμυρικά διαβάσεις από υδραυλικά επαρκή έργα 
(γέφυρες και οχετούς).  

4) Τον τεχνικό σχεδιασμό των έργων (οχετών ή γεφυρών) και την υψομετρική προσαρμογή 
οδών πρόσβασης στα νέα εγκάρσια έργα σε περίπτωση αντικατάστασης των ιρλανδικών 
διαβάσεων (σχέδια, υπολογισμούς κτλ).  

5) Την εξασφάλιση της υδραυλικής επάρκειας των νέων τεχνικών μέσα από την υδραυλική 
τους τεκμηρίωση (υδραυλική επίλυση των ρεμάτων) και των σχεδιασμό συνοδών 
υδραυλικών έργων όπως έργα προστασίας, τοπικές διευθετήσεις και προσαρμογές 
κοίτης στα νέα τεχνικά έργα.  

6) Την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό των νέων έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη:  

-    Η σημασία και η σκοπιμότητα των έργων.  
-    Οι τοπικές συνθήκες.  
-    Οι υφιστάμενες εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης του οδικού δικτύου.  
-    Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδατορεμάτων.  
Οι περιοχές που θα εξετάζονται θα είναι κατά προτεραιότητα εκείνες που βρίσκονται εντός 
πλημμυρικών ζωνών όπως αυτές καθορίζονται από τους Χάρτες Κινδύνου και 
Επικινδυνότητας. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΓΥ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Δ/νση Υδάτων,, Δήμοι, ΔΕΥΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΓΥ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Δ/νση Υδάτων,, Δήμοι, ΔΕΥΑ 
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ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 60.000 € μελέτη/ νησί. Το Κόστος έργων θα προκύψει από την προμέτρηση και τον 
προϋπολογισμό των νέων έργων (παρ. 6) (Ενδεικτικά 100.000 €  για έργα) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες μελέτη 8 μήνες έργα 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ7: Μελέτη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος μιας υδρευτικής γεώτρησης σε περίπτωση πλημμύρας, πέραν 
των βλαβών που μπορούν να προκληθούν στο υπέργειο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
της, είναι η πρόκληση ρύπανσης του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα καθώς είναι βέβαιο ότι 
πλημμυρικά επιφανειακά ύδατα θα εισέλθουν στην γεώτρηση. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται εκπόνηση μελέτης για την προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμων και 
ΔΕΥΑ που βρίσκονται εντός της ζώνης κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Περιλαμβάνεται η 
καταγραφή/ επιβεβαίωση της θέσης και της στάθμης των υδρευτικών γεωτρήσεων και η 
λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας τους όπως, η ανύψωση των 
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, της σωλήνωσης και του οικίσκου της κάθε γεώτρησης 
ή η κατασκευή προστατευτικού περιμετρικού αναχώματος κατάλληλου ύψους από 
αργιλικά υλικά. Εκπόνηση μελέτης προστασίας των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός ζώνης 
κατάκλυσης για Τ=100 χρόνια και διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων λειτουργίας των 
αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός της ζώνης 
κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας 
από τυχόν αστοχία των μονάδων και από την καταβύθιση των αγωγών διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων σε περιπτώσεις πλημμύρας. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, ΔΕΥΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Μελέτη 10.000 €. Δομικά μέτρα 50.000 €/ ανά ΔΕΥΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ. Σε αυτά θα έχουν καταγραφεί οι υδρευτικές 
γεωτρήσεις πλήρως 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ8: Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Τεχνικά μέτρα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των έργων αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ομβρίων υδάτων στους 

διαθέσιμους αποδέκτες), με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και 

απαιτήσεων εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.  

Θα πρέπει σε πρώτη φάση να καταγραφούν τυχόν υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων και να αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών από τους 

αρμόδιους φορείς, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην περιοχή, ώστε να είναι 

δυνατό να δρομολογηθούν αντίστοιχα έργα. Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση των 

κινδύνων πλημμύρας και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών 

Σχετικά έργα δρομολογούνται τόσο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων 

και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 

απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής), όσο και από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Ενδεικτικά αναφέρεται το έργο κατασκευής αγωγού ομβρίων ρέματος Λαγκάδας πόλης 
Μυτιλήνης, το οποία είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 €/ έργο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση η καταγραφή υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης. Καθορισμός 
προτεραιοτήτων 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό αποφυγή καταστρεπτικών συνεπειών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ9: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι 
πλημμυρικού κινδύνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μη δομικές παρεμβάσεις)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων, 
εκπαιδευτικές ημερίδες, παρουσιάσεις σε σχολεία, κ.λ.π.) και των περιφερειακών και 
δημοτικών αρχών: α) για τον πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή τους (οι κάτοικοι και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ζουν μέσα σε/διαχειρίζονται πλημμυρικές ζώνες) 
και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν σε περιπτώσεις έντονων καιρικών 
φαινομένων β) για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και προσπελάσιμων συστημάτων 
διοχέτευσης ομβρίων υδάτων και υδατορεμάτων γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης 
ιδιωτικών/κοινοτικών μέτρων προστασίας (κατασκευή στεγανών τοιχίων απομόνωσης, 
προμήθεια κινητών τοιχίων απομόνωσης, υιοθέτηση πρακτικών/ Μέτρων Φυσικής 
Συγκράτησης Υδάτων - ΜΦΣΥ, κλπ), δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που 
βρίσκονται εντός ζώνης πλημμύρας (π.χ. 50ετίας). ε) για την ενδυνάμωση και διατήρηση 
σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, των τοπικών αρχών και της ΕΓΥ για καλύτερη 
προετοιμασία σε περίπτωση πλημμύρας επιτρέποντας την συνεχή συνεργασία μεταξύ τους.  
στ) για τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων/ Τοπικών Κοινοτικών Ομάδων Πλημμύρας 
(ΤΚΟΠ) που θα διαχειρίζονται τις επιπτώσεις των πλημμυρών Επίσης, Διάχυση πληροφορίας 
σχετικά με τον κίνδυνο πλημμυρών και την προστασία από αυτές, μέσω του ειδικού 
φυλλαδίου «Οδηγίες Προστασίας από Πλημμύρες».  
Το υλικό μπορεί να αναρτηθεί στο website του Δήμου ή και να τυπωθεί, ώστε να είναι 
διαθέσιμο από χώρους συγκέντρωσης του κοινού(δημαρχείο, εκκλησία, ΚΕΠ κλπ.). Το 
φυλλάδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΓΓΠΠ στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση  
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcivilprotection.gr%2Fsites%2Fdefault%
2Fgscp uploads%2Ffloods new tree 2015 out.pdf 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ, ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΚΟ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΥΜΕ, ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΚΟ, ΕΛΑΣ  Πυροσβεστική 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 € ετησίως 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχιζόμενο 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2021 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ10: Μέτρα συντήρησης και καθαρισμού υποδομών και υδατορεμάτων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Προτείνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός των πλακοσκεπών αγωγών και υδρορεμάτων 
χειμάρρων και συνοδών έργων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για 
τον καθαρισμό των χειμάρρων με απομάκρυνση φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών 
και αυτοφυούς βλάστησης από την κοίτη των υδατορεμάτων σε τμήματα χειμάρρων για το 
σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  
Ενδεικτικά: 

Καθαρισμοί χειμάρρων ΠΕ Λέσβου  

Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Νήσου Λήμνου 

Καθαρισμός ρέματος στον Αγ. Ευστράτιο  

Καθαρισμοί χειμάρρων ΠΕ Χίου  

Καθαρισμοί χειμάρρων ΠΕ Σάμου 

Καθαρισμοί χειμάρρων ΠΕ Ικαρίας  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 5.665.000 ευρώ συνολικά 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέτρο ΠΛ1 master plan αντιπλημμυρικής προστασίας - έλλειψη 
προσωπικού 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΒΑ 2018 
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΠΛ11: Μελέτες Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη- Τεχνικά μέτρα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει μελέτες για τον προσδιορισμό δράσεων όπως:   
i. οριοθετήσεις ποταμών και χειμάρρων   
ii. διευθετήσεις ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την 

προστασία της κοίτης (επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση 
της ροής (κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, λεκάνες 
καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ)  

iii. κατασκευές αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των 
πλημμυρικών αιχμών  

iv. κατασκευές λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών παράπλευρης 
εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. 

 
Ενδεικτικά, προτείνονται: 

1. Ολοκληρωμένες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας για τον χείμαρρο στην περιοχή 
Λήμνου και Κάμπου Καρδαμύλων Ν. Χίου για την προστασία του οικισμού.* 

2. Ολοκληρωμένες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Αρμένη και 
Κουφού στην περιοχή Βροντάδου του Δήμου Χίου για την προστασία της ευρύτερης 
περιοχής. 

3. Ολοκληρωμένες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Κρικελή και 
Μπλυτή στην περιοχή Λαγκάδας του Δήμου Χίου για την προστασία του οικισμού.* 

4. Μελέτες για την οριοθέτηση χειμάρρων στο νησί της Λέσβου με προτεραιότητα στις 
οικιστικές περιοχές. 

5. Εκπόνηση συνόλου μελετών για την υλοποίηση έργου: Έργα Αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Λήμνου * 

6. Μελέτη και έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Λιβαδοχωρίου 
Λήμνου (ενδεικτικά προτείνεται το ΥΣ21) 

7. Μελέτη και έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής Ευρειακή 
–Πέραμα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, Ευεργέτουλας και Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου* 

8. Διευθέτηση πλακοσκεπή οχετού στην περιοχή της πλατείας της Καλλονής. 
9. Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στους χειμάρρους της ευρύτερης περιοχής της 

Ερεσού και της Σκάλας Ερεσού. 
10. Έργα στους χειμάρρους Ταβαρίου, Χρούσου και Ποδαρά για την αντιπλημμυρική 

προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοτόπου. 
 

Σχετικά με τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα είναι τα προτεινόμενα (μελέτες και έργα) στα 

πλαίσια των μέτρων ΠΛ12- ΠΛ17, τα οποία είτε λόγω έντασης των φαινομένων είτε/και 

λόγω ωριμότητας και ύπαρξης σχετικών μελετών περιγράφονται χωριστά. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια  (Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια (Δ/νση Τεχνικών Έργων), Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δ/νση Υδάτων) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 €/μελέτη. Το Κόστος έργων θα προκύψει από την προμέτρηση και τον 
προϋπολογισμό των νέων έργων 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μελέτη 4 μήνες. Έργα 4 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Μελέτη: 2014-2020 
Έργα: 2021-2027 

*Τα σημεία 1, 3, 5 και 7 έχουν ενταχθεί στο ΠΠ Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 

2021-2027 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ12: Έργα διευθέτησης ρεμάτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη- Έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Έγκριση της υπάρχουσας μελέτης για την διευθέτηση των δύο ρεμάτων του οικισμού 
Καρκιναγρίου Ικαρίας και εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης τους ώστε στην συνέχεια να 
λάβουν χώρα τα έργα διευθέτησης. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος της μελέτης είναι 150.000 ευρώ .  
Το κόστος των έργων θα προκύψει από την Μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 έτος για την έγκριση της μελέτης διευθέτησης και εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης. Η 
διάρκεια των έργων θα προκύψει από την Μελέτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ13: Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αχέρωνα στην Δ.Ε. Καλλονής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη- Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη για την εκτροπή του χειμάρρου Αχέρωνα στην Δ.Ε. Καλλονής και εν συνεχεία 

υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών έργων για την πραγματοποίηση της εκτροπής.  

Το πρόβλημα στην περιοχή σε ότι αφορά την Δ.Ε. Καλλονής είναι πολυδιάστατο και έχει να 

κάνει με την μη επαρκή διατομή του κεντρικού αγωγού- κοίτης, που παραλαμβάνει τα νερά 

από τα 2 υδατορέματα ανάντη της Καλλονής (Φάραγγας και Αχέρωνας) και τα μεταφέρει 

στη θέση Εννιά Καμάρες. Πιθανή εκτροπή του ρ. Αχέρωνα προς τον Τσικνιά αναμένεται να 

συνδράμει σε σημαντική μείωση των ποσοτήτων υδάτων που απορρέουν προς την 

Καλλονή, αλλά να αυξήσει αντίστοιχα την παροχή του Τσικνιά. Για το λόγο αυτό απαιτείται  

1. Μελέτη του θέματος σε συνδυασμό με τα μέτρα Μ63, Μ80, που έχουν ήδη προταθεί. 

ΠΛ16: Μέτρα για τον μετριασμό έντασης διάβρωσης και απόσπασης και μεταφοράς 

υλικού. 

ΠΛ1: Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 

2. Εκπόνηση σειράς μελετών για το σχεδιασμό και την ασφάλεια του έργου. Ενδεικτικά: 

Υδρολογική μελέτη για τον καθορισμό των πλημμυρικών απορροών πριν και μετά την 

προτεινόμενη εκτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της και τα νέα πραγματικά δεδομένα 

(πλημμύρες 2016). 

Υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό της διατομής της εκτροπής και διαμόρφωση της 

κοίτης στο σημείο υποδοχής στον Τσικνιά. 

Τοπογραφική αποτύπωση. 

Γεωτεχνική και γεωλογική μελέτη. 

Περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των άμεσων επιπτώσεων αλλά και των έμμεσων 

επιπτώσεων στον κόλπο της Καλλονής. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμος, 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμος , ΔΕΥΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 € συνολικό κόστος μελετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
6-12 μήνες οι μελέτες 
2-3  χρόνια το έργο  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στον ποταμό Τσικνιά για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η πλημμύρα στο μεγαλύτερο 
τμήμα του ποταμού φαίνεται να περιορίζεται εντός της κοίτης του και μόνο στις εκβολές 
του διαχέεται στις εκατέρωθεν εκτάσεις φτάνοντας δυτικά μέχρι τον παραλιακό οικισμό 
Σκάλα Καλλονής χωρίς όμως να τον επηρεάζει. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια όμως η 
πλημμυρική εικόνα είναι πιο δυσμενής καθώς η πλημμύρα φαίνεται να ξεφεύγει της κοίτης 
σε όλο του μήκος του ποταμού (Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου GR14). Παρόλα αυτά 
έχουν ήδη καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Τσικνιά (2016) τα οποία 
αναμένεται να ενταθούν. 
 
Αυτό καταγράφεται και στη μελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», όπου αναφέρεται ότι λόγω της εκτροπής, ο Τσικνιάς 
αναμένεται να δέχεται πιο συχνά πλημμυρικές παροχές και μεγαλύτερου όγκου. Αυτό 
οδηγεί στην εκτίμηση, ότι η πιθανότητα αστοχίας ενός αναχώματος θα αυξηθεί σε βαθμό 
που δεν μπορεί να προσδιορισθεί χωρίς περαιτέρω ειδική μελέτη. 
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Η πιθανότητα πλημμύρας της περιοχής της Σκάλας Καλλονής θα είναι αυξημένη στην 
περίπτωση εκτροπής, εξαιτίας αστοχίας κάποιου αναχώματος ή και υπερχείλισης του 
Ινάχου κατάντη της συμβολής.  
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη η Αριθμ. 59655 /Φ (1/1 ΣΧΟΟΑΠ η οποία προβλέπει ότι: 
Κατά τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του έργου «μελέτη εκτροπής χείμαρρου 
Καλλονής», η οποία αφορά στην εκτροπή του χειμάρρου «Αχερώνα» Καλλονής προς τον 
χείμαρρο Τσικνιά στην τοποθεσία Αγ. Γεώργιος- Αρίσβης με σκοπό την αντιπλημμυρική 
προστασία του οικισμού Καλλονής, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ύπαρξης της 
νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Αρίσβης. Για το λόγο αυτό οι σχετικές μελέτες να 
υποβληθούν μεταξύ άλλων και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου). 
 
Θα προκύψουν άλλα έργα όπως κατασκευή νέων και βελτίωση υφισταμένων 
αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, το κόστος των οποίων δεν έχει προϋπολογιστεί. 
 
Το έργο θα πρέπει να συνδυαστεί με έργα ορεινής υδροοικονομίας για την μείωση των 
πλημμυρικών φαινομένων και με διάνοιξη των σημείων στα οποία μειώνεται η διατομή του 
κεντρικού αγωγού –κοίτης του Αχερώνα (γέφυρα στην Καλλονή).   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέτριο, (εφ’ όσον τεκμηριωθεί από την ΜΠΕ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ14: Κατασκευή φράγματος Τσικνιά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά /Αντιπλημμυρικά: (Τεχνικά Έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Προτείνεται η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία 
το  φράγμα Τσικνιά προβλέπεται χωμάτινο, με αργιλικό πυρήνα,  ύψους 38 μέτρων, το 
οποίο θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη θέση (στένωμα) επί του χειμάρρου Τσικνιά. Ο 
ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα που θα δημιουργηθεί με το φράγμα, είναι 12,5 εκατ. 
κυβικά μέτρα και η έκταση της λεκάνης κατάκλυσης του ταμιευτήρα θα φτάνει τα 84 τ.χλμ.. 

Η υφιστάμενη μελέτη αφορά στο φράγμα και στα συνοδά έργα του φράγματος, καθώς και 
στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς αδιύλιστου νερού στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Νερού (ΕΕΝ), την κατασκευή των ΕΕΝ του ταμιευτήρα Τσικνιά μέσης ημερήσιας παροχής 
40.000 κ.μ. ανά ημέρα, αγωγό μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από τις ΕΕΝ προς την 
πόλη της Μυτιλήνης συνολικού μήκους περίπου ~42 χιλιομέτρων, αγωγό μεταφοράς 
επεξεργασμένου νερού από τις ΕΕΝ προς την Καλλονή μήκους περίπου ~4 χλμ., αγωγό 
μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από τις ΕΕΝ προς την Αγία Παρασκευή μήκους περίπου 
8,5 χλμ., καθώς και σε τέσσερις δεξαμενές, όγκου 300, 500, 3.000 και 3.500 κ.μ. αντίστοιχα, 
όπως και δύο αντλιοστάσια παροχής νερού.  
 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια θα προκύψει από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ15: Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Τσικνιά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά/ Αντιδιαβρωτικά: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Η αντιπλημμυρική προστασία ειδικά όταν χρειάζεται να προστατευθούν υποδομές ή αξίες 
μεγαλύτερης σημασίας μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τη προσέγγιση των αναχωμάτων 
από μια δεύτερη σειρά αναχωμάτων, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί μακρύτερα από την 
κοίτη σε σχέση με την πρώτη.  
 
Η συγκεκριμένη λύση ενδεικτικά προτείνεται για το δυτικό τμήμα της εκβολής του Ποταμού 
Τσικνιά (θέση STR019) όπου προτείνεται να κατασκευασθεί ένα νέο ανάχωμα μεταξύ του 
ποταμού και του οικισμού της Σκάλας Καλλονής με προσεγγιστική διάταξη. Για την 
προστασία μιας περιοχής εκτεθειμένης στον κίνδυνο πλημμύρας, μπορούν να  
δημιουργηθούν νέες πλημμυρικές επιφάνειες ανάντη, σε λιγότερο τρωτές περιοχές ή  
περιοχές με λιγότερες υποδομές. Η δημιουργία των εν λόγω επιφανειών δύναται να  
επιτευχθεί π.χ. ως εξής: 

 Με την κατασκευή εσωτερικών καναλιών, πχ αποστραγγιστικών αγωγών, 
συνδεόμενων  με το κύριο υδατόρεμα της θεωρούμενης επιφάνειας.  

 Με υπερχείλιση ορισμένων τμημάτων της όχθης, προστατευμένων, όμως, από τη 
διάβρωση. Η συγκεκριμένη λύση προτείνεται για την κοίτη του Ποταμού Τσικνιά και 
συγκεκριμένα τη θέση STR018 συνοδεύοντας το φράγμα ανάσχεσης που προτείνεται 
(χάρτης Ζώνες Πλημμυρικού Κινδύνου και Θέσεων Ειδικού Ενδιαφέροντος του 
Παραρτήματος).  

Η ανωτέρω θέση παρουσιάζεται στους χάρτες Ζώνες Πλημμυρικού Κινδύνου και Θέσεων 
Ειδικού Ενδιαφέροντος του Παραρτήματος της μελέτης ‘’Εκτίμησης Υδρογεωλογικών 
Κινδύνων Σε Περιοχές Με Ιδιόμορφο Γεωδυναμικό Και Γεωπεριβαλλοντικό Καθεστώς. Η 
Περίπτωση Της Νήσου Λέσβου’’. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 1.000.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαιτείται τεχνική μελέτη και ΜΠΕ, σύνδεση με Μ75 και Μ76 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ16: Μέτρα για τον μετριασμό έντασης διάβρωσης και απόσπασης και μεταφοράς υλικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά /Αντιπλημμυρικά: (Μελέτη – Τεχνικά Έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία μικροφραγμάτων ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής των ομβρίων υδάτων 
τραπεζοειδούς ή άλλης διατομής, από λιθορριπή,(ή άλλα υλικά) εντός ρεμάτων στα ανάντη 
τμήματα αρχικά.  
Από τους χείμαρρους του ΥΔ θα επιλεγούν μετά από μελέτη 2-3 αρχικά για την εφαρμογή 
του μέτρου. Οι χείμαρροι, που θα επιλεγούν θα είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα 
μεγαλύτερα προβλήματα πλημμυρών, θα έχουν κατάλληλες γεωλογικές, υδρογεωλογικές 
και γεωτεχνικές συνθήκες. 
Αφορά την υλοποίηση ενός προγράμματος προστασίας εδαφών με παράλληλη εφαρμογή 
ενός έργου τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. 
Περιλαμβάνει κατασκευή μεγάλου αριθμού μικρών φραγμάτων στην κοίτη του χειμάρρου, 
σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις. Οι θέσεις των φραγμάτων αναβαθμών θα ξεκινήσουν 
από τα ανάντη τα υψηλότερα σημεία του εκάστοτε ρέματος – χειμάρρου.  
Τα φράγματα αυτά: 

 ανακόπτουν τη ταχύτητα ροής και περιορίζουν τη διαβρωτική δράση του νερού, 

 εμποδίζουν την γρήγορη πορεία του νερού και την απώλειά του προς τη θάλασσα,  

 συμβάλλουν στην κατείσδυση του νερού και την αποθήκευσή του τελικά στο 
υπέδαφος, όπου προστατεύεται από την εξάτμιση και τη ρύπανση, 

 συμβάλουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, 

 συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 
 

Τα φράγματα αυτά είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον, διότι θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των νησιών, με τοπικά υλικά, κυρίως πέτρα 
και μάρμαρο, τουλάχιστον τα μικρότερα εξ αυτών. Όσο κατεβαίνουμε σε χαμηλότερα 
υψόμετρα τα φράγματα θα είναι μεγαλύτερα Επιπλέον, χάρις στο μικρό τους μέγεθος, 
κινδυνεύουν ελάχιστα από σεισμούς και κατολισθήσεις. Το έργο συμπληρώνεται με 
κατασκευή αναβαθμών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και τη δημιουργία 
εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης. 
Τα προϊόντα από τις εκσκαφές για τη θεμελίωση των μικροφραγμάτων θα ενσωματώνονται 
στους αναβαθμούς αυτούς. Ακόμη θα περιφράσσονται ορισμένες εκτάσεις, για να ευνοηθεί 
η φυσική αναδάσωση.  
 
Τα νερά, που θα εξοικονομούνται μπορούν να αξιοποιηθούν σε: 
1. Έργα ύδρευσης. 
2. Αρδευτικά έργα για αύξηση ποτιστικών καλλιεργειών και δημιουργία θερμοκηπίων 

(στέρνες, αρδευτικοί αγωγοί). 
3. Έργα ποτίσματος ζώων (ποτίστρες). 
4. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα για την αξιοποίηση της χειμαρρικής ροής. 

 
Είναι λοιπόν φανερό ότι η σημασία αυτού του ολοκληρωμένου έργου είναι εξαιρετικά 
μεγάλη για τη νησιωτική Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα λειψυδρίας και διάβρωσης των 
εδαφών είναι πολύ έντονα. 
Το έργο πρέπει να συνδυασθεί με το Μέτρο ΥΣ13: «Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής 
τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης 
και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και 
αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης.» 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρειες  Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΕΓΥ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 Δήμοι, Περιφέρειες  Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΕΓΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 
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ΚΟΣΤΟΣ 50.000 €/ μελέτη -  υλοποίηση έργου 2.000.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαιτείται μελέτη και ολοκλήρωση κειμένων τεκμηρίωσης ΣΔΛΑΠ  
Το έργο πρέπει να συνδυασθεί με το Μέτρο ΥΣ13: «Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής 
τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης 
και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και 
αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης.» 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

  

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ17: Κατώφλια (ουδοί), εγκάρσιοι αναβαθμοί και φράγματα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Για τη σταθεροποίηση, υπερύψωση και αλλαγή της φυσικής κλίσης της κοίτης  
χρησιμοποιούνται κατώφλια (ουδοί), εγκάρσιοι αναβαθμοί και φράγματα. Και τα τρία είδη  
έργων επιτελούν την ίδια λειτουργία και διαφέρουν μόνο ως προς την τάξη μεγέθους.  
 
Ενδεικτικά τα μέτρα αυτά προτείνονται για τις θέσεις: STR006, STR007, STR011, STR017, 
STR020, STR021. Οι ανωτέρω θέσεις παρουσιάζονται στους χάρτες Ζώνες Πλημμυρίκου 
Κινδύνου και Θέσεων Ειδικού Ενδιαφέροντος του Παραρτήματος της μελέτης ‘’Εκτίμησης 
Υδρογεωλογικών Κινδύνων Σε Περιοχές Με Ιδιόμορφο Γεωδυναμικό Και Γεωπεριβαλλοντικό 
Καθεστώς. Η Περίπτωση Της Νήσου Λέσβου’’. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 1.000.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαιτείται τεχνική μελέτη και ΜΠΕ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ18:  Παράκαμψη Καρλοβάσου. - Έργο διευθέτησης  χειμάρρου και απορροής ομβρίων 
και συγκοινωνιακό  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικό:  (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Προτείνεται η υλοποίηση δύο νέων χαράξεων: 

 του κλάδου Ι, ο οποίος προβλέπεται από το ΓΠΣ σαν παρακαμπτήριος δυτικά του 
ομώνυμου ποταμού, προσαρμοσμένος στην υφιστάμενη κατάσταση και 

 του κλάδου ΙΙ, ο οποίος κινείται περιφερειακά και νότια του οικισμού του Μεσαίου 
Καρλοβάσου και παρέχει την σύνδεση με την οδό Καρλοβάσου-Λέκα 

 
Η χάραξη έχει συνολικό μήκος 2.855 χλμ και αναπτύσσεται από την παραλιακή οδό (Κ 

Κανάρη) μέχρι τα νότια όρια του Καρλοβάσου, όπου συναντά τον υφιστάμενο δρόμο προς 

Πύργο. Η χάραξη κινείται δυτικά της όχθης του χειμάρρου Μεγαλόρεμα και σχεδόν 

εφαπτομενικά του, από την αρχή μέχρι το σημείο όπου γεφυρώνει τον χείμαρρο και στην 

συνέχεια κινείται ανατολικά, απομακρύνεται από αυτόν και καταλήγει στα νότια όρια του 

οικισμού, στον επαρχιακό δρόμο προς Πύργο. 

Η κατασκευή του κλάδου Ι απαιτεί την διευθέτηση του χειμάρρου, δηλαδή διευθέτηση με 

τσιμεντόστρωση της κοίτης με διαμόρφωση της με συρματοστρώματα στην συνέχεια και 

διαμόρφωση των οχθών με τοίχους ή δικτυοκιβώτια. 

Παράλληλα, προτείνεται τάφρος ποδός στο επίχωμα στην δεξιά πλευρά του δρόμου, με τα 

απαραίτητα εγκάρσια τεχνικά (κιβώτια ή σωληνωτούς αγωγούς) και για το κατάστρωμα, 

κρασπεδόρειθρα και φρεάτια που εκβάλλουν μέσω σωληνωτών αγωγών ή κιβωτίων στον 

χείμαρρο ή τις τάφρους ποδός. 

Επίσης, προβλέπονται πεζοδρόμια 1.00 εκατέρωθεν και διαχωριστική νησίδα πλάτους 

2.00μ. 

Η κατασκευή του έργου της αρτηρίας προτείνεται να γίνει σε συντονισμό με την διευθέτηση 

του ποταμού. Προτείνεται πρώτα η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, καθώς και των 

εγκάρσιων  τεχνικών και στην συνέχεια να γίνουν οι υπόλοιπες εργασίες οδοποιίας και 

διευθέτησης του ρέματος. 

Για τα επιχώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής του ποταμού, 

εφόσον οι εργαστηριακές έρευνες δείξουν ότι αποτελούν κατάλληλο υλικό.  Τα υλικά από 

τις εκσκαφές για την διευθέτηση του ποταμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό και 

για την οδοστρωσία, εφόσον ελεγχθούν κατάλληλα εργαστηριακά πρώτα. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 13.35 εκ. ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη  
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ19: Έργα διευθέτησης ρέματος Λιολια Ηραίου Σάμου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μετά από εκπόνηση υδρολογικής μελέτης και υπολογισμό των υδραυλικών στοιχείων 

προέκυψε ότι το υφιστάμενο τεχνικό εκβολής (υπόγειος πλακοσκεπής οχετός διατομής 

1μ*2μ) μήκους περίπου 320 μ είναι ανεπαρκής για την διοχέτευση της πλημμυρικής 

παροχής του ρέματος στη θάλασσα και ότι απαιτείται τεχνικό τουλάχιστον διπλάσιας 

διατομής. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμος 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 252.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛ20: Τοίχοι αντιστήριξης πρανών για περιορισμό της κοίτης του ποταμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά/ Αντιδιαβρωτικό: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Περιορισμός της κύριας ροής ποταμού μέσα σε μια  προκαθορισμένη ζώνη και της κοίτης 
υδρορρεμάτων. Ο περιορισμός αυτός επιτυγχάνεται με την προστασία τμημάτων των 
τεχνητών οχθών, οι οποίες συνιστούν το κύριο έργο διευθέτησης  κατασκευής 
αναχωμάτων. Επίσης ο περιορισμός επιτυγχάνεται με τοποθέτηση συρματοκιβωτίων. 
Σκοπός των έργων τοίχων αντιστήριξης είναι η απομάκρυνση της ροής από τις όχθες που 
υπόκεινται σε έντονη διάβρωση, η συγκράτηση των υλικών της διάβρωσης, η 
σταθεροποίηση  των όχθεων και η ενίσχυση της προστασίας των αναχωμάτων από 
κατάρρευση, διάβρωση, διάτρηση και της συνεπακόλουθης διαφυγής του νερού προς το 
υπόλοιπο πλημμυρικό  πεδίο.  
 
Το μέτρο αυτό έχει αναλυθεί για την περίπτωση της νήσου Λέσβου και περιέχει τοίχους 
από συρματοκιβώτια στις θέσεις: STR002, STR008, STR009, STR010. Οι παραπάνω θέσεις 
παρουσιάζονται στους Χάρτες της μελέτης ‘’Εκτίμησης Υδρογεωλογικών Κινδύνων Σε 
Περιοχές Με Ιδιόμορφο Γεωδυναμικό Και Γεωπεριβαλλοντικό Καθεστώς. Η Περίπτωση Της 
Νήσου Λέσβου’’ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια , Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια , Δήμοι, ΓΓΠΠ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 500.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση η τεχνική και οικονομική μελέτη και ΜΠΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

5.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αντιδιαβρωτικά και αντικατολισθητικά μέτρα. Τα αντιδιαβρωτικά 

μέτρα που ακολουθούν, στην ουσία αποτελούν και έμμεσα αντιπλημμυρικά για τις χαμηλές 

περιοχές, κυρίως παρεμβάσεις ανάσχεσης της διάχυτης ροής και της ολίσθησης μαζών στα πρανή 

και στις κοίτες, μαζί με παρεμβάσεις διευθέτησης της απορροής, όπου είναι δυνατόν, για το 

μετριασμό της έντασης της διάβρωσης και της απόσπασης και μεταφοράς υλικού. 

Τέλος, κάποια από τα προτεινόμενα αντιδιαβρωτικά μέτρα, αποτελούν και μετρά κατά των 

κατολισθήσεων. 
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Κάποια από τα προτεινόμενα αντιδιαβρωτικά μέτρα, αποτελούν και μετρά κατά των 

κατολισθήσεων. 

 

Συμπληρωματικά με τα μέτρα του παρόντος υποκεφαλαίου, είναι μέτρα που υπάγονται στον 

τομέα: Διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων (μέτρο ΠΛ20), Διαχείριση δασικών συστημάτων 

(μέτρο ΔΟ2) και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μέτρα ΠΚ2, ΠΚ5, ΠΚ6). 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ1: Άρση - εκβραχισμό ασταθών υλικών και επικρεμάμενων εδαφικών και βραχωδών 
μαζών από τα πρανή. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντικατολισθητικά/Αντιδιαβρωτικά: (Μελέτη- Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης και έρευνας με σκοπό τη μείωση και αντιμετώπιση διαβρωτικών και 
κατολισθητικών φαινομένων. 
Ειδικότερα, προτείνεται για το νησί της Λέσβου εφαρμοσμένη έρευνα για την 
αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου σε σεισμόπληκτες περιοχές.  
Ενώ για το νησί της Χίου, προτείνεται εκπόνηση μελέτης σε τμήματα Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου για να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση και ο μηχανισμός 
εκδήλωσης του φαινομένου και να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης – 
προστασίας. Μελέτη προτείνεται επίσης και στην Επαρχιακή οδό Δρακαίων Σάμου ώστε 
για την αντιμετώπιση βραχωδών κατολισθήσεων. 
 
Εν συνεχεία,  υλοποίηση των  παρακάτω ενεργειών όπου απαιτείται:  

 Καθαρισμός της βάσης των πρανών από κατολισθημένα υλικά  

 Καθαρισμός επενδεδυμένων ή χωμάτινων τάφρων 

 Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων (ρείθρων) από σκυρόδεμα 

 Καθαρισμός και συντήρηση αναβαθμών και ξερολιθιών 

 Πλήρωση των διακλάσεων και των ασυνεχειών της βραχομάζας με κατάλληλο ένεμα 

 Τοποθέτηση εύκαμπτων μεταλλικών πλεγμάτων συγκράτησης καταπτώσεων 

 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδμητη λιθορριπή ή οπλισμένο σκυρόδεμα 

 Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή ογκολίθων από την ευρύτερη περιοχή στη βάση των 
πρανών και πλήρωση του χώρου πίσω από τα σύρματοικιβώτια/ ογκολίθους με 
διαβαθμισμένο υλικό για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων και δημιουργία 
παταριού με κλίση προς το πρανές για τη συγκράτηση των κατολισθαινόντων 
τεμαχίων. 
 

Ενδεικτικά, τέτοια έργα προτείνεται να υλοποιηθούν στο οδικό δίκτυο Βόρειας και Δυτικής 
Σάμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατολισθητικά φαινόμενα.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  ΓΓΠΠ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΓΓΠΠ, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 €/ μελέτη. Το κόστος των έργων θα προκύψει από τις μελέτες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διάρκεια μελέτης 6 μήνες. Η διάρκεια των έργων θα προκύψει από τις μελέτες. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση οριοθέτηση κοίτης και ζώνης πλημμύρας. Το κόστος αναφέρεται σε συνήθεις 
περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας σε 
γεωτρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές έχουν μεγαλύτερο κόστος που θα πρέπει να 
εκτιμηθεί ανά περίπτωση. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 

 

ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ2: Μελέτη συγκράτησης πρανών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά/ Αντιπλημμυιρκό: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης και τεχνικών έργων για την διευθέτηση ορεινών υδρολεκανών στην 
ΠΒΑ. * 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000/ μελέτη. Ο προσδιορισμός των έργων και το κόστος τους θα προκύψει από την 
μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια των έργων θα προσδιορισθεί από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

*Το μέτρο εμπεριέχεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 για το νησί της Σάμου και 

της Ικαρίας. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ3: Μελέτη συγκράτησης πρανών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την συγκράτηση πρανών σε ρέματα που δημιουργούν έντονη 
χειμαρρικότητα η οποία θα προσδιορίζει τα κατάλληλα έργα στην ΠΒΑ. * 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 90.000/ μελέτη. Ο προσδιορισμός των έργων και το κόστος τους θα προκύψει από την 
μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια των έργων θα προσδιορισθεί από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

*Το μέτρο εμπεριέχεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 για το νησί της Σάμου και 

της Ικαρίας. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ4: Μελέτη αναδάσωσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά/ Δασικά οικοσυστήματα: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελετών αναδασώσεων σε λεκάνες απορροής που παρουσιάζουν έντονα 
προβλήματα διάβρωσης στην ΠΒΑ. * 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 80.000/ μελέτη. Ο προσδιορισμός των περιοχών που θα εφαρμοσθεί το μέτρο και το 
κόστος των αναδασώσεων θα προκύψει από τις μελέτες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες διάρκεια μελέτης. Η διάρκεια των έργων θα προσδιορισθεί από την μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

*Το μέτρο εμπεριέχεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 για το νησί της Σάμου και 

της Ικαρίας. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ5: Μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων συγκρότησης φερτών υλικών και συνδετήριων 
οδών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή φραγμάτων και συνδετήριων οδών για την συγκρότηση 
φερτών υλικών όπου απαιτείται στην ΠΒΑ.* 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000/ μελέτη. Το κόστος των έργων θα προσδιορισθεί από τις μελέτες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες διάρκεια εκπόνησης μελετών. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα 
προσδιορισθεί από τις μελέτες. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Μέσο 
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ΟΦΕΛΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

*το μέτρο εμπεριέχεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 για το νησί της Σάμου και 

της Ικαρίας. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΤ6: Μέτρα για τον μετριασμό έντασης διάβρωσης και απόσπασης και μεταφοράς υλικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιδιαβρωτικά / Αντιπλημμυρικά/ Μεταφορές/ Βιοποικιλότητα/Δασικά οικοσυστήματα: 
(Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

 Καθαρισμοί σε όλα τα ρείθρα και τους οχετούς των αμαξιτών δρόμων (χώμα ή 
άσφαλτος) 

 Καθαρισμός των οδικών πρανών των αμαξιτών δρόμων (χώμα ή άσφαλτος) 

 Συντήρηση των αναβαθμών όπου είναι δυνατόν,  με προτεραιότητα στις περιοχές 
υψηλού κινδύνου διάβρωσης. 

 Τοίχοι αντιστήριξης και τοιχία συγκράτησης φερτών στα ρείθρα, σε επιλεγμένες 
θέσεις. 

 Διατήρηση των υπολειμμάτων της καμένης βλάστησης προκειμένου να 
συγκρατούνται τα ασταθή τεμάχη διαφόρου μεγέθους των κορημάτων. 

 Συντήρηση και ενίσχυση υπαρχόντων έργων 

 Κατασκευές φρεατίων εισόδου όμβριων υδάτων και οχετών σε χωμάτινους 
αμαξιτούς δρόμους. 

 Επενδύσεις τμημάτων χωμάτινων δρόμων με σκυρόδεμα σε σημεία που 
διασταυρώνονται με υδρορρέματα. 

 Σήμανση για κίνδυνο καταπτώσεων και κατολισθήσεων 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 ευρώ/ έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Επαναλαμβανόμενο 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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5.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Οι επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή αναμένεται να είναι σημαντικές. Ο γενικός στόχος θα 

πρέπει (Tsiros et al., 2009) να είναι η επίτευξη αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων για 

μεγιστοποίηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ορθολογική 

οργάνωση και με την πρόληψη και αντιμετώπιση των επικείμενων ζημιών από ξηρασία, από ακραία 

καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες κ.λπ. Βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των γεωργικών εργασιών και των γεωργικών πρακτικών 

όπως: πυκνότητα σποράς, χρόνος καλλιεργητικών παρεμβάσεων, χρόνος συγκομιδής, κ.λπ. 

(Orlardini et al., 2009). Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση και βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εδαφών, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ύδατος και η ορθολογική  

χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες 

ποικιλίες προσαρμοσμένες στο μελλοντικό κλίμα και να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση καινοτόμων 

τεχνολογιών. 

Ο τομέας της γεωργίας έχει άμεση συσχέτιση με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων 

(πλημμύρες και πυρκαγιές) και την διαχείριση υδατικών συστημάτων. Επομένως, μέτρα που 

έχουν προταθεί στον τομέα Διαχείρισης υδατικών συστημάτων καθώς επίσης και μέτρα που 

συμβάλλουν στην διαχείριση δασικών συστημάτων και έχουν προταθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

έχουν άμεση συσχέτιση με την γεωργία. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά είναι: Υδατικά συστήματα 

(μέτρα ΥΣ5, ΥΣ6, ΥΣ7, ΥΣ8, ΥΣ17, ΥΣ18, ΥΣ20, ΥΣ21, ΥΣ22, ΥΣ23, ΥΣ24, ΥΣ25, ΥΣ26, ΥΣ27, ΥΣ30, ΥΣ33) 

και Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων (μέτρα ΔΟ2 και ΔΟ3). 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  Γ1: Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε 
πεδινές (αγροτικές) περιοχές  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά/Γεωργία: (Μελέτη- Τεχνικά Έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τα υφιστάμενα αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα (τάφροι και συνοδά τεχνικά έργα 
ρύθμισης της ροής - θυροφράγματα, σίφωνες κάτω από οδικές διαβάσεις κλπ - αφορούν 
κυρίως σε παλαιές κατασκευές με ελλιπή συντήρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά 
λειτουργικά προβλήματα. Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις (που μπορεί να είναι μελέτες, 
έργα, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού) για τον εκσυγχρονισμό, την αποκατάσταση και 
τη διαχείριση υφιστάμενων αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές 
καλλιεργούμενες περιοχές.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια / Δ/νση Τεχνικών Έργων, ΔΗΜΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια / Δ/νση Τεχνικών Έργων, ΔΗΜΟΙ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ Μελέτη 40.000 €/ περιοχή.  
Το Κόστος έργων θα προκύψει από την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό των νέων 
έργων (ενδεικτικά έργα 200.000) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μελέτη 4 μήνες. 
 Έργα 8 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα προβληματικά αποχετευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα 
κατόπιν μελετών. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μικρό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Γ2: Ενίσχυση δράσεων δακοκτονίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γεωργία: (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Λόγω της αλλαγής των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας αναμένεται η ανάπτυξη 
ασθενειών των καλλιεργειών από τον δάκο. Προτείνεται ενίσχυση των δράσεων 
δακοκτονίας με μεθόδους καταπολέμησης που σέβονται τον ανθρώπινο πληθυσμό, τους 
οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄βαθμού 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄βαθμού 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 180.000 ευρώ/ έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Επαναλαμβανόμενο 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Γ3: Εγκατάσταση Βροχομετρικών σταθμών στην ΠΒΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γεωργία/ Αντιπλημμυρικά:  (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση βροχομετρικών σταθμών και εμπλουτισμός των στοιχείων και των δεδομένων 

της επιφανειακής απορροής. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά κατάλληλη υποδομή λήψης 

αποφάσεων. Θα τοποθετηθούν όργανα μέτρησης τα οποία θα μετρούν την βροχόπτωση, 

θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία φύλλου, υγρασία 

εδάφους ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, ατμοσφαιρική πίεση κλπ και παροχής 

υδατορέματος σε περιοχές που δεν καλύπτονται επαρκώς από το υφιστάμενο δίκτυο. 

Σκοπός του δικτύου είναι η υποστήριξη των πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας, που 

αποσκοπούν στην μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της ποσότητας των 

παραγόμενων προϊόντων, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασίας του 

περιβάλλοντος. Με την παροχή των δεδομένων, μεμονωμένοι παραγωγοί, ομάδες 

παραγωγών και ΕΑΣ, θα μπορούν να προσαρμόζουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

τους καλλιεργητικούς τους χειρισμούς για να μειωθούν οι πιθανές ζημιές, να υπάρχει 

έγκαιρη προειδοποίηση για καιρικά φαινόμενα, να εκμεταλλεύονται ευνοϊκές κλιματικές 

συνθήκες αυξάνοντας την παραγωγή τους. 

Το δίκτυο των σταθμών θα πρέπει να συνδυαστεί με το υφιστάμενο δίκτυο συλλογής 

βροχομετρικών στοιχείων και στοιχείων παροχής υδατορεμάτων, για την κάλυψη περιοχών 

ειδικού ενδιαφέροντος, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια - Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια - Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 25.000 €/Μ. ΣΤΑΘΜΟ. Θεωρώντας ένα σταθμό σε κάθε ένα από τα 
5 μεγάλα νησιά  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 125.000 €. Εάν εγκατασταθούν όλοι  οι σταθμοί μαζί θα 
γίνει οικονομία κλίμακος. 
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10.000€/έτος και ανά σταθμό, που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση και 
ρύθμιση των οργάνων, τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50.000 €/έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Εγκατάσταση οργάνων 1 έτος. Λειτουργία 3 έτη  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Θα προηγηθεί διερεύνηση για τον εντοπισμό των περιοχών που υπάρχουν ελλείψεις και 
πρέπει να εγκατασταθούν μετρητικά όργανα. Θα πρέπει να συνδυαστεί με το υπάρχον 
δίκτυο συλλογής βροχομετρικών στοιχείων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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5.10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Η ανθρώπινη υγεία πλήττεται κυρίως από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (υψηλές 

θερμοκρασίες- εκδήλωση πυρκαγιών, πλημμυρικά φαινόμενα) τα οποία είναι αποτέλεσμα των 

αλλαγών του κλίματος. Συνεπώς, τα μέτρα που παρατίθενται στους τομείς διαχείρισης 

πλημμυρικών φαινομένων και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων έχουν συσχέτιση με την 

ανθρώπινη υγεία και ευημερία.  

Τέλος, το σύνολο των μέτρων που προτείνονται στον τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων έχουν 

θετική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και βοηθούν την προσαρμογή του ανθρώπινου 

πληθυσμού στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα με την μεγαλύτερη άμεση επίπτωση στην υγεία 

του ανθρώπινου πληθυσμού είναι ΥΣ9, ΥΣ10, ΥΣ11. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥ1: Προστασία από ασθένειες που μεταφέρονται από κουνούπια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας:  (Μη δομικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δράσεις διαφύλαξης της δημόσιας υγείας - προστασία από ασθενειών που μεταφέρονται 
με κουνούπια, με μεθόδους καταπολέμησης που σέβονται τον άνθρωπο, τους οργανισμούς 
μη -στόχους και το περιβάλλον.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 150.000 ευρώ /έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Επαναλαμβανόμενο  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018 
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥ2 : Δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας:  (τεχνικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων για τη παραμονή ευαίσθητων ομάδων κατά την 

διάρκεια ημερών που παρουσιάζουν υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνα). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 10.000/ κτίριο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες              

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥ3 : Κατάρτιση ειδικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των υγειονομικών 
προβλημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής και αιφνίδιων καταστροφών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας:  (Μη τεχνική παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα:  

Ειδική μελέτη για την εκτίμηση της εμφάνισης, εξάπλωσης ασθενειών που απειλούν τη 

δημόσια υγεία και των οποίων η έξαρση σχετίζεται με τις μεταβολές που θα επέλθουν λόγω 

της κλιματικής αλλαγής. οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται σε επίπεδο μικροβιολογικό, αντοχής 

και επάρκειας των φαρμακευτικών μέσων και των υγειονομικών μονάδων, καθώς και σε 

επίπεδο μεταδοτικότητας μέσω της εκτίμησης εξάπλωσης πιθανών φορέων και παρασίτων, 

όπως για παράδειγμα η πιθανότητα εξάπλωσης ασθενειών (ιός του Δ. Νείλου, Δάγκειος 

πυρετός λόγω κουνουπιών κλπ.) 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 80.000 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες              

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥ4 : Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα διαχείρισης καταστροφών, για την 
κοινωνική οργάνωση και τη διαχείριση εκτάκτων/ βαρέων περιστατικών λόγω αιφνίδιων 
καταστροφών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας:  (Μη τεχνική παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπαιδευτικές δράσεις σε επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση καταστροφών και 

περιστατικών που προκαλούνται από ακραία κλιματικά φαινόμενα. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμοι, Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 80.000 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες              

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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5.11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΚ1: Εκπόνηση Tεχνικής Μελέτης για τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου στη Σάμο και 
έργα αποστράγγισης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης της θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση τεχνικών μελετών για τον αρχαίο και τον σύγχρονο υδροφόρο ορίζοντα και την 
πιθανή ανάγκη πραγματοποίησης έργων αποστράγγισης του ιερού. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000-30.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση η ύπαρξη λεπτομερούς τοπογραφικού διαγράμματος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2018 
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ2: Μελέτη για το φαινόμενο της αποσάθρωσης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντικατολισθητικά: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για το φαινόμενο της αποσάθρωσης στον χώρο της Μονής Οσίας 
Θεoκτίστης στην Ικαρία. Η ανάγκη αυτή προέρχεται από την αποκόλληση τεράστιου 
ογκολίθου που πιθανώς συνδέεται με το φαινόμενο της αποσάθρωσης.   

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 15.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ3: Εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Ιερού Ταυροπόλου Αρτέμιδας στον Να 
της Ικαρίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης της θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για προληπτικά μέτρα προστασίας του Ιερού Ταυροπόλου Αρτέμιδας 
στον Να της Ικαρίας. Η ανάγκη αυτή προκύπτει λόγω της παραποτάμιας και 
παραθαλάσσιας θέση του Ιερού. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ4: Διερεύνηση κινδύνων/ εκπόνηση μελετών σε μουσεία στην Π.Ε. Ικαρίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης της θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα 
μουσεία και σε ευαίσθητα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα ορισμένα 
ευρήματα αρχαιολογικής σημασίας.   

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Χαμηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ5: Μέτρα αντιστήριξης πρανών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντικατολισθητικό/ Αντιδιαβρωτικό: (Τεχνικά ‘Έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Έργα αντιστήριξης βραχώδων πρανών στα κάστρα Μολύβου Λέσβου και Μυρίνας 
Λήμνου αλλά και στο βραχώδες ύψωμα στην Πέτρα Λέσβου. 
 
Έργα αντιστήριξης πρανών σε παράκτιες ζώνες αρχαιολογικών χώρων, που έχουν 
διαβρωθεί. 
Ειδικότερα, το έργο ενδείκνυται για τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης  Λήμνου και 
Θερμής Λέσβου, όπου υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης μεγάλων ποσοτήτων επιχώσεων 
εντός του αιγιαλού και της παραλίας. Ιδιαιτέρως στην Πολιόχνη η διάβρωση των 
πρανών παρατηρείται σε όλη την παράλια ζώνη του προϊστορικού οικισμού.  
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο αυτό η ΕΦΑ Λέσβου έχει εκπονήσει γεωλογική και 
εδαφοτεχνική μελέτη πρανών της αρχαίας Πολιόχνης εγκεκριμένη με την υπ'αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/41386/4556/243/81/20.3.2017 Υ.Α., για την υλοποίηση 
του σχετικού τεχνικού έργου που λόγω της φύσης του δύναται να υλοποιηθεί από τις 
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Λέσβου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  - 

ΚΟΣΤΟΣ Όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση (Υψηλή για την Πολιόχνη Λήμνου όπου υπάρχει στην μελέτη που καταδεικνύει 
την ανάγκη) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ6: Επικαιροποίηση/ εκσυγχρονισμός και εκπόνηση απαραίτητων μελετών 
αποστραγγιστικών δικτύων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιδιαβρωτικό: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Επικαιροποίηση/ εκσυγχρονισμός και εκπόνηση απαραίτητων μελετών 
αποστραγγιστικών δικτύων για τους αρχαιολογικούς χώρους του ιερού των Καβείρων 
της Λήμνου, του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, του ιερού του Μέσου Λέσβου και της 
Κλοπεδής Λέσβου ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα διάβρωσης.  

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Λέσβου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 30.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ7: Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Αγίας Άννας Καπέλλας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιπλημμυρικό: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Αντιπλημμυρικά έργα στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας 
Άννας Καπέλλας, όπου έχει αποκαλυφθεί Εβραϊκή Συναγωγή του 4ου αι. μ.Χ. 
(ανασκαφή Καλλέργη). Τα ύδατα θα αποστραγγιστούν στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων 
σε γειτονικό δρόμο. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Χίου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ8: Αντιπλημμυρικά έργα στην πόλη της Χίου, στο Γοτθικό Υποστατικό 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιπλημμυρικό: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τεχνικό αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη της Χίου, στο Γοτθικό Υποστατικό. Τα ύδατα θα 
αποστραγγιστούν στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων σε γειτονικό δρόμο. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Χίου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ9: Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά/Αντιπυρικό: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στις Καρυές, στη Νέα Μονή της Χίου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Χίου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 50.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένης της μελέτης πυροπροστασίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 χρόνος (συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης) 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

 Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ10: Τεχνικό λιμενικό έργο στον παράκτιο αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτισμική Κληρονομιά: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υλοποίηση τεχνικού λιμενικού έργου στον παράκτιο αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι 
Ψαρών. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Χίου 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΚ11: Διερεύνηση κινδύνων/ εκπόνηση μελετών για τα υπαίθρια εκθέματα των 
απολιθωμένων δασών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης της θάλασσας: (Μελέτη) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελετών για τα υπαίθρια εκθέματα (κορμοί) των απολιθωμένων δασών, που 
είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και τις μεταβολές τους (ραγδαιότητα 
φαινομένων, διάβρωση, απόσταση τεμαχίων) και θα πρέπει να προστατευθούν με 
κατάλληλες ήπιες παρεμβάσεις  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, ΥΠ.ΠΟ.Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ε ΕΦ Α Σάμου και Ικαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,ΥΠ.ΠΟ.Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ευρώ μελέτη. Το κόστος των παρεμβάσεων θα προκύψει από τις μελέτες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες διάρκεια μελέτης. Το κόστος των παρεμβάσεων θα προκύψει από τις μελέτες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 

 

 

5.12 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΛΕΣΒΟΣ 

O Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου της ΔΕΗ, βρίσκεται στα Ανατολικά παράλια της 

νήσου Λέσβου, στη βόρεια έξοδο της πόλης της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην περιοχή 

Κουρτζή, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 m2. Στα Ανατολικά του ΑΣΠ βρίσκεται η 

επαρχιακή οδός Μυτιλήνης – Μήθυμνας και στη συνέχεια η ακτογραμμή της θάλασσας του Στενού 

της Μυτιλήνης. Η απόσταση της ακτογραμμής από την εγκατάσταση είναι περίπου 50 m και το 

απόλυτο υψόμετρο στο χαμηλότερο σημείο του ΑΣΠ είναι 5 m ενώ στο εσωτερικό ανεβαίνει 

αρκετά. Άρα δεν υφίσταται κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας. 
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ΛΗΜΝΟΣ 

Ο ΑΣΠ Λήμνου είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., έκτασης 21.335 m2 στο 

Δυτικό τμήμα του νησιού, στον όρμο του ρέματος Αυλώνα. Απέχει περίπου 250 m από την παραλία 

και 3 km από την πρωτεύουσα του νησιού Μύρινα. Το απόλυτο υψόμετρο στον ΑΣΠ είναι 4-7 m. 

Αρά δεν υφίσταται κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

ΙΚΑΡΙΑ 

Ο ΤΣΠ (Τοπικός Σταθμός Παραγωγής) Ικαρίας βρίσκεται σε επαφή με τον περιφερειακό δρόμο που 

διατρέχει την παραλία με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, ξεκινώντας από την πόλη του Αγ. Κήρυκου προς τα 

ΝΔ, στη περιοχή Ξηρόκαμπος και στη θέση “Πάσπαρος”. Η απόσταση από tο κέντρο της πόλης 

είναι περίπου 1 km. Ο ΤΣΠ βρίσκεται σε απόσταση 25-30 m από την ακτογραμμή και σε υψόμετρο 

30 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση τα στοιχεία αυτά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος 

από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 

ΣΑΜΟΣ 

O Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Σάμου, βρίσκεται στο Βορειοανατολικό τμήμα του 

νησιού σε ακτίνα περίπου 400 m από τον οικισμό Κοκκάρι και σε απόσταση 6-7 km από την πόλη 

της Σάμου, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 67.000 m2. Ο ΑΣΠ βρίσκεται σε απόσταση 30-200 m 

από την ακτογραμμή και σε υψόμετρο 4-16 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας. 

Τα νησιά Φούρνοι και Θύμαινα ηλεκτροδοτούνται από τον ΑΣΠ Σάμου. 

 

ΧΙΟΣ 

Ο ΑΣΠ Χίου βρίσκεται σε οικόπεδο της ΔΕΗ σε υψόμετρο 2-5 m από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Βόρεια και ανατολικά του οικοπέδου του ΑΣΠ Χίου εκτείνεται η θάλασσα σε απόσταση 20-100 m. 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχει το ρέμα Λευκωνιάς. Το ρέμα βρίσκεται σε απόσταση 500 m 

από τον Σταθμό (βλ. χάρτης Παράρτημα) και δεν επηρεάζεται ούτε επηρεάζει υδραυλικά τον ΑΣΠ. 

Επιπλέον  οι δεξαμενές καυσίμου περιστοιχίζονται από υπερυψωμένο τοιχίο από σκυρόδεμα. 

Τα νησιά Οινούσες και Ψαρά ηλεκτροδοτούνται από τον ΑΣΠ Χίου 

Με βάση τα στοιχεία αυτά στον ΑΣΠ Χίου δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από πλημμυρικά 

φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 
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ΑΓ. ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ 

Ο ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου βρίσκεται σε οικόπεδο της ΔΕΗ σε υψόμετρο 3-5 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας, κοντά στο οικισμό Αγ. Ευστρατίου. Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ 

(αιολικά και Φ/Β) ισχύος 1,0 MW  σε μεγάλο υψόμετρο και ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

τηλεθέρμανσης για όλο το νησί, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει υποκατάσταση μεγάλου μέρους των ενεργειακών 

αναγκών του νησιού, οι οποίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο, με ενεργειακές 

πηγές φιλικές προς το περιβάλλον.  

Με βάση τα στοιχεία αυτά στον ΑΣΠ Αγ. Ευτρατίου δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από 

πλημμυρικά φαινόμενα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

Συνεπώς, λόγω της μη ύπαρξης επικινδυνότητας στις υποδομές παραγωγής ενέργειας δεν κρίνεται 

σκόπιμο να προταθεί κάποιο μέτρο για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων έναντι της κλιματικής 

αλλαγής. 

 

5.13 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Μ1: Μελέτη προστασίας λιμένα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεταφορές/ Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας: Μελέτη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την διερεύνηση κατάλληλων έργων που θα έχουν ως αποτέλεσμα 

την προστασία και την αναβάθμιση του λιμένα Πλωμαρίου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια ,Δήμος Λέσβου, Δημοτικό λιμενικό ταμείο 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια , Δήμος Λέσβου, Δημοτικό λιμενικό ταμείο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, δημοτικό λιμενικό ταμείο 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 255.000 η μελέτη. Η μελέτη θα προσδιορίζει και έργα και το κόστος τους 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες διάρκεια μελέτης. Η μελέτη θα προσδιορίζει την διάρκεια των έργων 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μέση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΠ 2021-2027 

 

 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Μ2: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου ΠΒΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεταφορές/Αντιπλημμυρικά: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση μεταλλικών στηθαίων και οριοδεικτών (οριοδείκτες ύψους, βάθους), οι 
οποίοι θα λειτουργούν ως δείκτες σήμανσης των ορίων της οδού. Η ανάγκη αυτή προκύπτει 
από το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια πλημμύρας δεν διακρίνονται τα όρια του 
οδοστρώματος με κίνδυνο οδηγοί ή και πεζοί να οδηγηθούν κατά λάθος εντός του ρέματος 
και να παρασυρθούν.  
Ενδεικτικά, για την νήσο Λέσβο, έχουν ορισθεί οι θέσεις οι οποίες  περιγράφονται 
αναλυτικά στους Χάρτες και στο Παράρτημα που συνοδεύουν της μελέτης ‘’Εκτίμησης 
Υδρογεωλογικών Κινδύνων Σε Περιοχές Με Ιδιόμορφο Γεωδυναμικό Και Γεωπεριβαλλοντικό 
Καθεστώς. Η Περίπτωση Της Νήσου Λέσβου’’. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια , Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια , Δήμοι, ΓΓΠΠ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΚΟΣΤΟΣ 350.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Μ3: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά/ Μεταφορές: (Τεχνικά έργα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση φωτισμού σε κρίσιμες διαβάσεις χειμάρρων. Από την έρευνα έχει βρεθεί, ότι 
οι περισσότεροι από τους θανάτους πλημμυρών συμβαίνουν τις βραδινές ώρες, λόγω της 
δυσκολίας εκτίμησης των συνθηκών κάτω από συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Για το 
λόγο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές συνθήκες φωτισμού στις κύριες διαβάσεις 
του υδρογραφικού δικτύου. Σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το 
δίκτυο θεωρείται δαπανηρή, προτείνεται να γίνει χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ για την 
ηλεκτροδότηση. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 100.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απόσταση από υφιστάμενο δίκτυο ΔΕΔΗΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Μ4 : Μέτρα ενίσχυσης των αγκυροβολίων και των υποδομών λιμενικών εγκαταστάσεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεταφορές/Άνοδος Στάθμης Θάλασσας (ΑΣΘ):  (Μη τεχνικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρα ενίσχυσης των αγκυροβολίων και των υποδομών λιμενικών εγκαταστάσεων για 

την προστασία τους από την ΑΣΘ. Απαιτείται η καταγραφή των υψομέτρων των λιμενικών 

εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις που προκύπτει πως θα επηρεασθούν από την ΑΣΘ το 

2100 θα πρέπει  να προσδιορισθούν τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Δημοτικά Λιμενικά ταμεία 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια Δημοτικά Λιμενικά ταμεία 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 1 εκ. ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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5.14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Τ1: Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τουρισμός (Μη δομική παρέμβαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Οι περιοχές τουριστικής ανάπτυξης με τουριστικές υποδομές οι οποίες περιλαμβάνονται, 
σύμφωνα με τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, στις δυνητικά θιγόμενες υποδομές για 
Τ=100 έτη, θα επιδοτούνται για την υλοποίηση τεχνικών έργων προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Τα επιδοτούμενα έργα θα αφορούν ενδεικτικά σε: 

− Έργα περιορισμού φαινομένων διάβρωσης 

− Έργα εξοικονόμησης νερού 

− Δημιουργία εξωτερικών βιοκλιματικών χώρων 

− Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών  
  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 3.000.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 έτη 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Χαμηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Μέσο 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Τ2: Ενέργειες που θα ενισχύσουν την παράταση της τουριστικής περιόδου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τουρισμός:  δομικές παρεμβάσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού 

στην Περιφέρεια ΒΑ με έμφαση στην ενέργεια και αναβάθμιση των κτιρίων με στόχο την 

προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και την βελτίωση των θερμικών συνθηκών στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 
2 εκ. ευρώ την παρούσα προγραμματική περίοδο/ 8 εκ. ευρώ στην προγρ. Περίοδο 2021-
2027 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη                    

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Τ3: Ενέργειες που θα ενισχύσουν την παράταση της τουριστικής περιόδου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τουρισμός:  μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Εκστρατεία τουριστικής προβολής της ΠΒΑ μέσω συμμετοχών σε εκθέσεις και προβολή 

διαφημιστικού υλικού με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την προβολή 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Για τη Λέσβο προτείνεται μελέτη, για την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, του 

2ου μεγαλύτερου σε έκταση απολιθωμένου δάσους στον κόσμο, για γεωτουρισμό, 

πρόσκληση ειδικών επιστημόνων γεωλόγων, παλαιοντολόγων κλπ για περαιτέρω προβολή, 

οργάνωση γεωσυνεδρίων κλπ. 

Αντίστοιχη μελέτη προτείνεται για τη Λήμνο, που φιλοξενεί του  μεγαλύτερους σε έκταση 

υγροβιότοπους της Μεσογείου για την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, των 

μεγαλύτερων σε έκταση υγροβιότοπων στην Μεσόγειο για παρατήρηση πουλιών (bird 

watching),  του απολιθωμένου δάσους και των αμμοθινών για γεωτουρισμό.  

 
ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 300.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 έτη                    

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
2021-2027 
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5.15 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  
ΟΔ1: Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις: (Μη τεχνικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία δικτύου και υπηρεσίες συμβούλου για την παρακολούθηση της προόδου των 

προτεινόμενων έργων και δημιουργία και χρήση δεικτών για την μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας τους. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο για την 

παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΠεΣΠΚΑ. Ο μηχανισμός θα υπάγεται στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενδεικτικά θα μπορούσε να υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

Κύριος στόχος του μηχανισμού θα είναι ο έλεγχος του βαθμού υλοποίησης και 

αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων και η επικαιροποίηση του ΠεΣΠΚΑ. Θα 

καταγράφει τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί (καταγράφοντας το τελικό κόστος, τον φορέα 

υλοποίησης-δημοπράτησης, την πηγή χρηματοδότησης και τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας), τα μέτρα που είναι σε φάση υλοποίησης (έχει πραγματοποιηθεί 

έγκριση από συλλογικά όργανα του φορέα υλοποίησης και δέσμευση χρηματοδότησης) και 

τα μέτρα που δεν παρουσιάζουν πρόοδο στην υλοποίησή τους. Τα ανωτέρω θα 

καταγράφονται σε Εκθέσεις Προόδου σε τριμηνιαία βάση.  Επίσης στα πλαίσια του 

Παρατηρητηρίου θα υλοποιηθούν και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των ΟΔ2 και ΟΔ3. 

Αναλυτική περιγραφή του μέτρου δίνεται στο Κεφάλαιο 11. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι, ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 40.000 ευρώ/χρόνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ετησίως  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 ΚΑΙ 2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ2: Διοργάνωση ημερίδων και συμπληρωματικών δράσεων/ Πρόγραμμα Δράσης των 
Ενεργειών Διάδοσης του ΠεΣΠΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις: (Μη τεχνικές παρεμβάσεις)   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω της 

διοργάνωσης τριών ημερίδων κατ’ έτος ενώ συμπληρωματικά θα πραγματοποιείται 

παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού με την μορφή φυλλαδίων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 2.500 ευρώ/ημερίδα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ημερίδες/ χρόνο  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ3: Εξειδίκευση μοντέλων και σεναρίων εξέλιξης εκπομπών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις:  (Μη τεχνικές παρεμβάσεις) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Στα πλαίσια επικαιροποίησης και εξειδίκευσης του ΠεΣΠΚΑ θα πρέπει να διεξαχθούν 

υπολογισμοί με κατάλληλα κλιματικά μοντέλα, επικαιροποιημένα σενάρια εξέλιξης 

εκπομπών και παραγωγής ενέργειας και μεγαλύτερη χωρική ανάλυση.  

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η εφαρμογή κλιματικών μοντέλων σε μεγαλύτερη 

ανάλυση (10 Km) έτσι ώστε να εκτιμηθούν στην ΠΒΑ οι επιπτώσεις λόγω της κλιματικής 

αλλαγής με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε σχέση με τα υφιστάμενα αποτελέσματα, και να 

προσδιορισθούν με μεγαλύτερη γεωγραφική ακρίβεια σε τοπική κλίμακα, μέτρα και 

δράσεις. Από τα αποτελέσματα του μοντέλου θα προσδιορισθούν τοπικές μεταβολές της 

θερμοκρασίας, του πεδίου των ανέμων, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας κλπ. Το 

έργο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της σύνθετης τοπογραφίας της Ελλάδας, με 

αποτέλεσμα η όποια αποσταθεροποίηση των κλιματικών μεταβλητών να απαντάται σε 

μικρές αποστάσεις της τάξης των λίγων χιλιομέτρων. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  35.000 ευρώ +  Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ4: Δράσεις προσαρμογής ΟΤΑ Α’ βαθμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υποστήριξη Δήμων και φορέων στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια και 

Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) που στοχεύει αφενός στην μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

εντός διοικητικών ορίων των Δήμων μέσω της υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας και αφετέρου στην εκπόνηση μελέτης 

τρωτότητας και εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προσαρμογή του Δήμου. Τα 

αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, στην 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών, στην άμβλυνση της 

ενεργειακής φτώχειας και στην σημαντική ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια, Δήμοι 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια, Δήμοι 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  20.000/ Δήμο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  6 μήνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ5: Δράσεις Προσαρμογής της Πολιτικής Προστασίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντιπλημμυρικά: (Ρυθμιστικό) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση και ενσωμάτωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αντιμετώπισης Φυσικών 
Καταστροφών ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των σεναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και 
την εκτίμηση του κινδύνου στο ήδη υπάρχον Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας 
ενσωματώνοντας και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική δομή ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το 
Πλαίσιο SENDAI. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού μπορούν να αναπλτυχθούν κι άλλα μέτρα 
όπως: 
(α) Επικαιροποίηση ή κατάρτιση από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ των απαιτούμενων 
Περιφερειακών ή Τοπικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών. 
(β) Κατάρτιση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης - Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από φυσικές καταστροφές από το σύνολο των Δήμων - Δημοτικών Ενοτήτων. 
(γ) Εκπαίδευση του προσωπικού των Αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, για την αντιμετώπιση ακράιων καιρικών φαινομένων και ακραίων περιστατικών, 
και διεξαγωγή ασκήσεων επί χάρτου και επί πεδίου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας και Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας και Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ίδιοι πόροι 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 200.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Έλλειψη προσωπικού 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2021 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ6: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) για την Προσαρμογή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η συγκέντρωση και ενσωμάτωση του 

συνόλου της πληροφορίας (δεδομένα, μελέτες, περιγραφική πληροφορία) που αφορά 

στις επιπτώσεις και τον τρόπο προσαρμογής της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή. Η 

παρέμβαση μέσω της αξιοποίησης δεδομένων παρατήρησης της αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός κόμβου συλλογής, επεξεργασίας, χωρικά δομημένης πληροφορίας 

σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τη μεταβολή αυτής με βάση τα μελλοντικά 

σενάρια κλιματικής αλλαγής και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων/υπηρεσιών 

παρατήρησης γης, και στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, μέσω της 

χρήσης εργαλείων προσομοίωσης για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό 

την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ  40.000 ευρώ/έτος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχόμενο 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014-2020 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΟΔ7: Δημιουργία Περιφερειακού Ερευνητικού- Τεχνολογικού CLUSTER για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οριζόντιες δράσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία Περιφερειακού- Τεχνολογικού CLUSTER για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή με συνέργειες ΑΕΙ, ΟΤΑ και επιχειρήσεων. Ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας ή εξιδεικευμένων τεχνολογιών όπως στη γεωργία για 

τη μελέτη αλληλεπιδράσεων κλιματικής αλλαγής και φυτικών και ζωικών ειδών, 

βιοποικιλότητας, διαφύλαξης και ανάδειξης τοπικού γενετικού υλικού, ευφυούς 

δακοκτονίας, διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων κλπ. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιφέρεια 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Περιφέρεια 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 - 

ΚΟΣΤΟΣ 800.000 ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχόμενο 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Υψηλό  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 

Υψηλό 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2021-2027 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 89: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

1 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία ΥΣ5: Αύξηση της αποδοτικότητας της  χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων ΥΨΗΛΗ  

2 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ14: Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων ΥΨΗΛΗ  

3 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ17: Μελέτη συντήρησης – επισκευής ταμιευτήρα Θανούς Λήμνου και δικτύου άρδευσης ΥΨΗΛΗ  

4 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  
ΥΣ18: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τις εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του 

φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου και υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών  
ΥΨΗΛΗ  

5 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ19: Αξιοποίηση υδάτων φράγματος Καλαμωτής Ν. Χίου ΥΨΗΛΗ  

6 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ20: Επικαιροποίηση – Ολοκλήρωση μελετών Φράγματος Κάσπακα και Λιμνοδεξαμενής Ατσικής ΥΨΗΛΗ  

7 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ21: Ολοκλήρωση μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Λιβαδοχώρι Λήμνου ΥΨΗΛΗ  

8 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ22: Μελέτη κατασκευής φράγματος στο Μούδρο Λήμνου ΥΨΗΛΗ  

9 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία ΥΣ23: Μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων  ΥΨΗΛΗ  

10 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ24: Μελέτες για την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης και ύδρευσης ΥΨΗΛΗ  

11 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ25: Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Κατάλακκο Λήμνου ΥΨΗΛΗ  

12 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  
ΥΣ27: Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης συγκράτησης με φράγμα του επιφανειακού νερού της 

υδρολογικής λεκάνης «Δαμανδρί» στην κοίτη του χειμάρρου Κουρουπής για τις ανάγκες σε νερό της 
περιοχής Πολιχνίτου. 

ΥΨΗΛΗ  

13 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ26: Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων  ΥΨΗΛΗ  

14 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ28: Μελέτη αξιοποίησης υδατικών πόρων ΥΨΗΛΗ  

15 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ30: Μελέτη αρδευτικού έργου ΥΨΗΛΗ  

16 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ31: Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών ΥΨΗΛΗ  

17 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ32: Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών ΥΨΗΛΗ  

18 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ33: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών ΥΨΗΛΗ  

19 Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας ΑΣΘ1: Μελέτη για την υλοποίηση προσήνεμου Μώλου ΥΨΗΛΗ  

20 Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας ΑΣΘ2: Μελέτη για την επέκταση προσήνεμου Μώλου ΥΨΗΛΗ  

21 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 

θάλασσας  
ΑΣΘ7: Έργα προστασίας από την διάβρωση της παραλιακής Επαρχιακής Οδού στην περιοχή Αγίου 

Γεωργίου Θερμής Λέσβου  
ΥΨΗΛΗ  

22 Αλιεία/υδατοκαλλιέργειες 
ΑΛ5: Δράσεις προστασίας βιοποικιλότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος από ξενικά είδη, αλλαγές στη 

σύνθεση του φυτοπλαγκτόν κλπ 
ΥΨΗΛΗ  
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23 
Διαχείριση δασικών συστημάτων/ 

Βιοποικιλότητα 
ΔΟ1: Μελέτη για δημιουργία πυροσβεστικού δικτύου στην Χίο ΥΨΗΛΗ  

24 
Δασικά οικοσυστήματα/Βιοποικιλότητα/ 

Γεωργία/Αντιπλημμυρικά/Αντιδιαβρωτικά/ 
Αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς  

ΔΟ2: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα 

ΥΨΗΛΗ  

25 
Διαχείριση δασικών συστημάτων/ 

βιοποικιλότητα/ Γεωργία 
ΔΟ3: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από εκδήλωση επιδημιών εντόμων αι παθογόνων 

οργανισμών 
ΥΨΗΛΗ  

26 
Διαχείριση δασικών συστημάτων/ 
Βιοποικιλότητα/ Αντιπλημμυρικό 

ΔΟ4: Μείωση των πιέσεων σε τρωτά οικοσυστήματα ΥΨΗΛΗ  

27 Αντιπλημμυρικά/Δομημένο Περιβάλλον 
ΔΠ1: Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω 

πλημμύρας 
ΥΨΗΛΗ  

28 Δομημένο Περιβάλλον ΔΠ3: Ενίσχυση του Αστικού Πρασίνου  και χρήση βιοκλιματικών υλικών ΥΨΗΛΗ  

29 Διαχείριση υγροτόπων ΒΙ3: Απομάκρυνση υλικών και απομάκρυνση αυθαιρέτων ΥΨΗΛΗ  

30 Βιοποικιλότητα ΒΙ7: Μείωση των πιέσεων σε τρωτά οικοσυστήματα ΥΨΗΛΗ  

31 Αντιπλημμυρικά ΠΛ1: Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΥΨΗΛΗ  

32 Αντιπλημμυρικά 
ΠΛ2: Ενσωμάτωση στα Σχέδια Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων προστασίας από Διαρροή 

ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου 
ΥΨΗΛΗ  

33 Αντιπλημμυρικά 
ΠΛ4: Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της ζώνης πλημμύρας 

100ετίας 
ΥΨΗΛΗ  

34 Αντιπλημμυρικά ΠΛ6: Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις ΥΨΗΛΗ  

35 Αντιπλημμυρικά ΠΛ8: Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΥΨΗΛΗ  

36 Αντιπλημμυρικά 
ΠΛ9: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι πλημμυρικού 

κινδύνου 
ΥΨΗΛΗ  

37 Αντιπλημμυρικά ΠΛ10: Μέτρα συντήρησης και καθαρισμού υποδομών και υδατορεμάτων. ΥΨΗΛΗ  

38 Αντιπλημμυρικά ΠΛ11: Μελέτες Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  ΥΨΗΛΗ  

39 Αντιπλημμυρικά ΠΛ12: Έργα διευθέτησης ρεμάτων ΥΨΗΛΗ  

40 Αντιπλημμυρικά ΠΛ13: Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αχέρωνα στην Δ.Ε. Καλλονής ΥΨΗΛΗ  

41 Αντιδιαβρωτικά /Αντιπλημμυρικά ΠΛ14: Κατασκευή φράγματος Τσικνιά ΥΨΗΛΗ  
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42 Αντιδιαβρωτικά /Αντιπλημμυρικά ΠΛ16: Μέτρα για τον μετριασμό έντασης διάβρωσης και απόσπασης και μεταφοράς υλικού. ΥΨΗΛΗ  

43 Αντιπλημμυρικό 
ΠΛ18:  Παράκαμψη Καρλοβάσου. - Έργο διευθέτησης  χειμάρρου και απορροής ομβρίων και 

συγκοινωνιακό 
ΥΨΗΛΗ  

44 Αντιπλημμυρικά ΠΛ19: Έργα διευθέτησης ρέματος Λιολια Ηραίου Σάμου  ΥΨΗΛΗ  

45 Γεωργία Γ2: Ενίσχυση δράσεων δακοκτονίας ΥΨΗΛΗ  

46 Γεωργία/ Αντιπλημμυρικά Γ3: Εγκατάσταση Βροχομετρικών σταθμών στην ΠΒΑ ΥΨΗΛΗ  

47 Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας ΑΥ1: Προστασία από ασθένειες που μεταφέρονται από κουνούπια ΥΨΗΛΗ  

48 Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας 
ΑΥ4 : Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα διαχείρισης καταστροφών, για την κοινωνική 

οργάνωση και τη διαχείριση εκτάκτων/ βαρέων περιστατικών λόγω αιφνίδιων καταστροφών 
ΥΨΗΛΗ  

49 
Πολιτισμική Κληρονομιά/ 

Αντικατολισθητικά 
ΠΚ2: Μελέτη για το φαινόμενο της αποσάθρωσης  ΥΨΗΛΗ  

50 
Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης 

της θάλασσας 
ΠΚ11: Διερεύνηση κινδύνων/ εκπόνηση μελετών για τα υπαίθρια εκθέματα των απολιθωμένων 

δασών 
ΥΨΗΛΗ  

51 Μεταφορές/Αντιπλημμυρικά Μ2: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου ΠΒΑ ΥΨΗΛΗ  

52 Αντιπλημμυρικά/ Μεταφορές Μ3: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου. ΥΨΗΛΗ  

53 Μεταφορές/ΑΣΘ Μ4 : Μέτρα ενίσχυσης των αγκυροβολίων και των υποδομών λιμενικών εγκαταστάσεων ΥΨΗΛΗ  

54 Τουρισμός Τ1: Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή ΥΨΗΛΗ  

55 Τουρισμός Τ2: Ενέργειες που θα ενισχύσουν την παράταση της τουριστικής περιόδου ΥΨΗΛΗ  

56 Τουρισμός Τ3: Ενέργειες που θα ενισχύσουν την παράταση της τουριστικής περιόδου ΥΨΗΛΗ  

57 Οριζόντιες δράσεις 
ΟΔ1: Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
ΥΨΗΛΗ  

58 Οριζόντιες δράσεις 
ΟΔ2: Διοργάνωση ημερίδων και συμπληρωματικών δράσεων/ Πρόγραμμα Δράσης των Ενεργειών 

Διάδοσης του ΠεΣΠΚΑ 
ΥΨΗΛΗ  

59 Οριζόντιες δράσεις ΟΔ3: Εξειδίκευση μοντέλων και σεναρίων εξέλιξης εκπομπών ΥΨΗΛΗ  

60 Οριζόντιες δράσεις ΟΔ4: Δράσεις προσαρμογής ΟΤΑ Α’ βαθμού ΥΨΗΛΗ  

61 Οριζόντιες δράσεις ΟΔ5: Δράσεις Προσαρμογής της Πολιτικής Προστασίας ΥΨΗΛΗ  

62 Οριζόντιες δράσεις ΟΔ6: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) για την Προσαρμογή ΥΨΗΛΗ  

63 Οριζόντιες δράσεις 
ΟΔ7: Δημιουργία Περιφερειακού Ερευνητικού- Τεχνολογικού CLUSTER για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 
 ΥΨΗΛΗ 

64 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ1: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων ύδρευσης (Masterplan) ΜΕΣΗ 
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65 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ2: Καταγραφή απωλειών και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου για έλεγχο διαρροών  ΜΕΣΗ 

66 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ3: Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης ΜΕΣΗ 

67 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ4: Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών ΜΕΣΗ 

68 Διαχείριση Υδάτων/ Γεωργία  ΥΣ6: Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΜΕΣΗ 

69 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ7: Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες ΜΕΣΗ 

70 Διαχείριση Υδάτων/Γεωργία  ΥΣ8: Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης ΜΕΣΗ 

71 Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία  
ΥΣ9: Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα 
ΜΕΣΗ 

72 Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία  ΥΣ10: Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση ΜΕΣΗ 

73 Διαχείριση Υδάτων/ Ανθρώπινη Υγεία  ΥΣ11: Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού ΜΕΣΗ 

74 Διαχείριση Υδάτων  
ΥΣ13: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων 

συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα 
ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 

ΜΕΣΗ 

75 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ29: Μελέτες για την λειτουργία μονάδας αντίστροφης ώσμωσης  ΜΕΣΗ 

76 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 

θάλασσας  
ΑΣΘ3: Υποστηρικτικές μελέτες για ωρίμανση έργου προστασίας παράκτιας ζώνης  ΜΕΣΗ 

77 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 

θάλασσας  
ΑΣΘ4: Μελέτη προστασίας των παραλιών Καρφά και Κώμης  ΜΕΣΗ 

78 
Διαχείριση Υδάτων/ Διάβρωση Ακτών-

Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας  
ΑΣΘ6: Παρακολούθηση, καταγραφή και αντιμετώπιση παράκτιας διάβρωσης και ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας 
ΜΕΣΗ 

79 
Δασικά οικοσυστήματα/ Αντιδιαβρωτικά / 

Αντιπλημμυρικά / Βιοποικιλότητα 
ΔΟ6: Δράσεις δάσωσης ΜΕΣΗ 

80 Διαχείριση Υγροτόπων ΒΙ1: Εκπόνηση κατάλληλων μελετών με σκοπό την προστασία των μικρών νησιωτικών Υγροτόπων ΜΕΣΗ 

81 
Βιοποικιλότητα/Δασικά 

οικοσυστήματα/Υγρότοποι:  
ΒΙ2: Επόπτευση και φύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών ΜΕΣΗ 

82 Διαχείριση Βιοποικιλότητας/ Υγροτόπων  ΒΙ4: Ίδρυση και στελέχωση των Φορεών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΜΕΣΗ 
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83 
Βιοποικιλότητα/ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος 

Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα 

ΒΙ5: Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία προστατευόμενων περιοχών από πλημμύρες  ΜΕΣΗ 

84 
Βιοποικιλότητα/ Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος 

Στάθμης της Θάλασσας/Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα 

ΒΙ6: Κατασκευή απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία προστατευόμενων περιοχών από 
πλημμύρες  

ΜΕΣΗ 

85 Αντιπλημμυρικό/ Βιοποικιλότητα 
ΠΛ5: Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης 

ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης 
ΜΕΣΗ 

86 Αντιπλημμυρικά/ Αντιδιαβρωτικά ΠΛ15: Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Τσικνιά ΜΕΣΗ 

87 Αντιπλημμυρικά ΠΛ17: Κατώφλια (ουδοί), εγκάρσιοι αναβαθμοί και φράγματα ΜΕΣΗ 

88 Αντιπλημμυρικά/ Αντιδιαβρωτικό ΠΛ20: Τοίχοι αντιστήριξης πρανών για περιορισμό της κοίτης του ποταμού ΜΕΣΗ 

89 Αντικατολισθητικά/Αντιδιαβρωτικά 
ΚΤ1: Άρση - εκβραχισμό ασταθών υλικών και επικρεμάμενων εδαφικών και βραχωδών μαζών από τα 

πρανή. 
ΜΕΣΗ 

90 Αντιδιαβρωτικά/ Αντιπλημμυιρκό ΚΤ2: Μελέτη συγκράτησης πρανών ΜΕΣΗ 

91 Αντιδιαβρωτικά ΚΤ3: Μελέτη συγκράτησης πρανών ΜΕΣΗ 

92 Αντιδιαβρωτικά/ Δασικά οικοσυστήματα ΚΤ4: Μελέτη αναδάσωσης ΜΕΣΗ 

93 Αντιδιαβρωτικά ΚΤ5: Μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων συγκρότησης φερτών υλικών και συνδετήριων οδών  ΜΕΣΗ 

94 
Αντιδιαβρωτικά / Αντιπλημμυρικά/ 

Μεταφορές/ Βιοποικιλότητα/Δασικά 
οικοσυστήματα 

ΚΤ6: Μέτρα για τον μετριασμό έντασης διάβρωσης και απόσπασης και μεταφοράς υλικού. ΜΕΣΗ 

95 Αντιπλημμυρικά/Γεωργία 
Γ1: Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές 

(αγροτικές) περιοχές  
ΜΕΣΗ 

96 Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας 
ΑΥ3 : Κατάρτιση ειδικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων λόγω 

κλιματικής αλλαγής και αιφνίδιων καταστροφών 
ΜΕΣΗ 

97 
Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης 

της θάλασσας 
ΠΚ1: Εκπόνηση Tεχνικής Μελέτης για τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου στη Σάμο και έργα 

αποστράγγισης 
ΜΕΣΗ 
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98 
Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης 

της θάλασσας 
ΠΚ3: Εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Ιερού Ταυροπόλου Αρτέμιδας στον Να της Ικαρίας ΜΕΣΗ 

99 
Πολιτισμική Κληρονομιά/ 

Αντικατολισθητικό/ Αντιδιαβρωτικό 
ΠΚ5: Μέτρα αντιστήριξης πρανών ΜΕΣΗ 

100 Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιδιαβρωτικό 
ΠΚ6: Επικαιροποίηση/ εκσυγχρονισμός και εκπόνηση απαραίτητων μελετών αποστραγγιστικών 

δικτύων 
ΜΕΣΗ 

101 Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιπλημμυρικό ΠΚ7: Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Αγίας Άννας Καπέλλας ΜΕΣΗ 

102 Πολιτισμική Κληρονομιά/ Αντιπλημμυρικό ΠΚ8: Αντιπλημμυρικά έργα στην πόλη της Χίου, στο Γοτθικό Υποστατικό ΜΕΣΗ 

103 Πολιτισμική Κληρονομιά/Αντιπυρικό ΠΚ9: Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης ΜΕΣΗ 

104 Πολιτισμική Κληρονομιά ΠΚ10: Τεχνικό λιμενικό έργο στον παράκτιο αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών  ΜΕΣΗ 

105 
Μεταφορές/ Άνοδος Στάθμης της 

Θάλασσας 
Μ1: Μελέτη προστασίας λιμένα ΜΕΣΗ 

106 Διαχείριση Υδάτων 
ΥΣ12:  Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων 
ΧΑΜΗΛΗ 

107 Διαχείριση Υδάτων  ΥΣ15: Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ΧΑΜΗΛΗ 

108 
Διαχείριση Υδάτων/ Βιοποικιλότητα/ 

Δασικά οικοσυστήματα  
ΥΣ16: Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης φερτών υλικών για τις ανάγκες τεχνικών έργων ΧΑΜΗΛΗ 

109 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 

Θάλασσας 
ΑΣΘ5: Δημιουργία Ακτολογίου ΧΑΜΗΛΗ 

110 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 
Θάλασσας/Ακραία Καιρικά Φαινόμενα 

ΑΣΘ8: Αποτύπωση και καταγραφή απαιτούμενων τεχνικών έργων για την προστασία από πλημμύρες 
οδικών υποδομών, αεροδρομίων και άλλων έργων υποδομής  

ΧΑΜΗΛΗ 

111 
Διάβρωση Ακτών/ Άνοδος Στάθμης της 
Θάλασσας/Ακραία Καιρικά Φαινόμενα:  

ΑΣΘ9: Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία από πλημμύρες οδικών υποδομών, 
αεροδρομίων και άλλων έργων υποδομής  

ΧΑΜΗΛΗ 

112 
Αλιεία / Άνοδος στάθμης θάλασσας/ 

Ακραία καιρικά φαινόμενα  
ΑΛ1:  Μελέτη για κατασκευή αλιευτικών καταφύγιων ΧΑΜΗΛΗ 
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113 
Αλιεία/ Άνοδος στάθμης θάλασσας/ 

Ακραία καιρικά φαινόμενα  
ΑΛ2:  Μελέτη για κατασκευή αλιευτικών καταφύγιων ΧΑΜΗΛΗ 

114 Αλιεία ΑΛ3: Δημιουργία ενυδρείων με τοπικά θαλασσινά είδη  ΧΑΜΗΛΗ 

115 Αλιεία ΑΛ4: Δημιουργία χώρων αναπαραγωγής τοπικών ειδών ΧΑΜΗΛΗ 

116 
Διαχείριση δασικών συστημάτων/ 

Βιοποικιλότητα 
ΔΟ5 :Ενίσχυση της αναγέννησης με σπορά ή φύτευση. ΧΑΜΗΛΗ 

117 Δομημένα Περιβάλλον 
ΔΠ2: Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας 
ΧΑΜΗΛΗ 

118 Αντιπλημμυρικά 
ΠΛ3: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο σύνταξης των μελετών 

Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού / Ειδικού Χωρικού Σχεδιασμού και Ρυμοτομικού Σχεδιασμού 
(Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ.) και Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) 

ΧΑΜΗΛΗ 

116 Αντιπλημμυρικά ΠΛ7: Μελέτη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης ΧΑΜΗΛΗ 

120 Διασφάλιση ανθρώπινης Υγείας ΑΥ2 : Δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων ΧΑΜΗΛΗ 

121 
Πολιτιστική Κληρονομιά/ Άνοδος στάθμης 

της θάλασσας 
ΠΚ4: Διερεύνηση κινδύνων/ εκπόνηση μελετών σε μουσεία στην Π.Ε. Ικαρίας ΧΑΜΗΛΗ 
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6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ 

ΑΛΛΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Το ΠεΣΠΚΑ παρουσιάζει συνέργειες με υφιστάμενες πολιτικές της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάζονται οι συνέργειες με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-

2020. 

- Στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: «Άμεση ανάσχεση της 

συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της 

ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, 

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, 

με αιχμή την καινοτομία» πρέπει να ληφθεί υπόψη το προτεινόμενο από το ΠεΣΠΚΑ μέτρο για 

την ενίσχυση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου Τ2. 

- Στον Α.Π 2α: « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού 

στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση» και συγκεκριμένα ο Θ.Σ. 8V: 

«Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές» 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα προτεινόμενα στο ΠεΣΠΚΑ μέτρα Τ1, Τ2 και Τ3. 

- Ο Α.Π 2β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» συμβάλλει στη στρατηγική του 

Προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη κοινωνική συνοχή, την 

κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας μέσω της 

ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των υποδομών εκπαίδευσης και υγείας/πρόνοιας. Συγκεκριμένα 

για τον Θ.Σ. 10α: «Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 

κατάρτιση» προτείνεται στο ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου μέτρο ΑΥ4 που προωθεί την εκπαίδευση 

επαγγελματιών υγείας σε θέματα διαχείρισης καταστροφών, για την κοινωνική οργάνωση και τη 

διαχείριση εκτάκτων/ βαρέων περιστατικών λόγω αιφνίδιων καταστροφών καθώς και το μέτρο 

ΟΔ2. 

- Ο Α.Π. 3: «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής», είναι απόλυτα συμβατός με το ΠεΣΠΚΑ και πρέπει κατά την υλοποίησή 

του να ληφθεί υπόψη το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων του Σχεδίου.  

Ο άξονας 3 του ΠΕΠ έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα για το λόγο 

αυτό συνεργούν τρείς Θεματικοί Στόχοι, 4,5 και 6.  

Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας, Α.Π.3, Θ.Σ. 4γ επιδιώκεται η εξοικονόμηση ενέργειας με 

την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και της 

ενεργειακής φτώχειας. Σε αυτό τον Θ.Σ. πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα ΔΠ2, ΔΠ3 και ΟΔ4 

του ΠεΣΠΚΑ. 

Στον Θ.Σ.5α για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων επιδιώκεται η χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση 

φαινομένων διάβρωσης ακτών, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών καθώς και δράσεις που θα 

αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών με την 

χρηματοδότηση του αναγκαίου εξοπλισμού για την προληπτική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων 

κινδύνων. Σε αυτό τον Θ.Σ. είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν τα μέτρα που έχουν προταθεί 

στις Παραγράφους 5.2, 5.4, 5.7 και 5.8. 
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Στον Θ.Σ. 6β για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση έργων και δράσεων ορθολογικής διαχείρισης υδατικών 

πόρων της Περιφέρειας με μείωση των απωλειών στα δίκτυα και την εξασφάλιση επάρκειας και 

καλής ποιότητας νερού. Τέτοια μέτρα είναι τα προτεινόμενα στο υποκεφάλαιο 5.1 του ΠεΣΠΚΑ 

τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στον Θ.Σ.6β.  

Στον Θ.Σ.6γ, στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς προβλέπονται δράσεις για τη δημιουργία επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών 

χώρων και θεματικών μουσείων καθώς και η προστασία, προβολή και ανάδειξη φυσικών πόρων 

με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης του τοπικού φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος. Σε αυτόν τον Θ.Σ. είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα μέτρα της 

Παραγράφου 5.11 καθώς και τα μέτρα ΒΙ1, ΒΙ3,ΒΙ4 της παραγράφου 5.6 

Στο Θ.Σ.6ε, στα πλαίσια της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος προβλέπεται να προωθηθούν 

δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βιοκλιματική 

αναβάθμιση αστικού χώρου, βελτίωση αστικής κινητικότητας, ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η 

ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προτεινόμενα στο 

ΠεΣΠΚΑ μέτρα ΔΠ2 και ΔΠ3. 

- Στον Α.Π.4: «Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και στους Θ.Σ. στους οποίους επιδιώκεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε 

υποδομές ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας, η ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διανησιωτικών 

λιμενικών / θαλάσσιων συνδέσεων της Περιφέρειας, η αναβάθμιση και βελτίωση των 

σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα με πύλες εισόδου-εξόδου 

κάθε νησιού καθώς και η βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής 

ασφάλειας, πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των υποδομών η παράμετρος 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις του ΠεΣΠΚΑ που 

αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα (Παράγραφος 5.7), άνοδο στάθμης θάλασσας (Παράγραφος 

5.2) και ακραία καιρικά φαινόμενα. 
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7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΠΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ. 

Το ΠεΣΠΚΑ ΒΑ βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση και συμβατότητα με τα υφιστάμενα Περιφερειακά 

Σχέδια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Κατά την εκπόνηση του ΠεΣΠΚΑ ΒΑ τέθηκαν υπ’ όψιν από την ομάδα των μελετητών πλήθος 

Σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:  

− Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Νήσων Αιγαίου,  

− Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Νήσων Αιγαίου,  

− ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020,  

− Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

(Τουρισμού, Υδατοκαλλιεργειών) καθώς και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός. 

 

1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: 

Τα μέτρα του ΣΔΚΠ σαφώς συμβάλουν στη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων πλημμύρας,. Στο 

πνεύμα αυτό πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα έχουν συμπεριληφθεί στο ΠεΣΠΚΑ ΒΑ, αυτούσια ή 

μετά από τροποποίηση ή επικαιροποίηση. Πλέον όμως αυτών, και με γνώμονα τις προβλεπόμενες 

κλιματικές αλλαγές, προτείνονται μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση της ΠΒΑ από τις επερχόμενες 

κλιματικές αλλαγές, τα οποία περιγράφονται στο Κεφ. 5. 

Προτείνεται, κατά την επικαιροποίηση του ΣΔΚΠ, να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα του 

ΠεΣΠΚΑ ΒΑ και οι νέες προβλέψεις για τις κλιματικές μεταβολές ώστε οι προβλέψεις των κινδύνων 

πλημμύρας και τα προτεινόμενα έργα να είναι προσαρμοσμένα σε αυτές και συμβατά με τις 

αναμενόμενες επιπτώσεις. 

 

2. Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών: 

Τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ σαφώς συμβάλουν στην ορθολογική αξιοποίηση και προστασία των υδατικών 

πόρων και τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων πλημμύρας,. Στο πνεύμα αυτό πολλά από τα 

προτεινόμενα μέτρα έχουν συμπεριληφθεί στο ΠεΣΠΚΑ ΒΑ, αυτούσια ή μετά από τροποποίηση ή 

επικαιροποίηση. Πλέον όμως αυτών, και με γνώμονα τις προβλεπόμενες κλιματικές αλλαγές, 

προτείνονται μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση της ΠΒΑ από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, 

τα οποία περιγράφονται στο Κεφ. 5. 

Προτείνεται, κατά την επικαιροποίηση του ΣΔΛΑΠ, να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα του 

ΠεΣΠΚΑ ΒΑ και οι νέες προβλέψεις για τις κλιματικές μεταβολές ώστε τα προτεινόμενα έργα να 

είναι προσαρμοσμένα σε αυτές και συμβατά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις. 
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3. Πολεοδομικός Σχεδιασμός: 

Τα  υφιστάμενα πολεοδομικά σχέδια θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να λάβουν υπόψη τους 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι κύριες κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη είναι οι εξής: 

• Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας με γνώμονα την αναμενόμενη άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας 

• Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις περιοχές εντός της ζώνης 

πλημμύρας 100ετίας και τροποποίηση του Π.Δ/γματος 24/43/5/1985 (ΦΕΚ 181 Δ) περί 

δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ώστε: α) να διασφαλίζεται η ροή των 

υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες και β) να γίνεται οριοθέτηση των ρεμάτων και 

καθορισμός ζωνών προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη χρήσεων γης εντός 

αυτών και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του ρέματος. (βλ. Μέτρο: Πολεοδομικές και 

οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας 

• Αύξηση του αστικού πρασίνου για τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής νησίδας 

θερμότητας. 

• Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων με βιοκλιματικές αρχές, περιορισμό του μέγιστου 

ύψους, αύξηση της μεταξύ τους απόστασης, χρήση ενεργειακά φιλικών υλικών 

 

4. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020: 

Ειδικότερα, το ΠεΣΠΚΑ παρουσιάζει συμβατότητα με το ΠΕΠ Β.Α. καθώς το τελευταίο προάγει την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

Πιο συγκεκριμένα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου υπάρχει: 

Άξονα προτεραιότητας 3- Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Στον άξονα 3 του ΠΕΠ συνεργούν τρείς Θεματικοί Στόχοι 4, 5 και 6 οι οποίοι παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

ΘΣ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς 

ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

ΘΣ6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Θ.Σ. 5) και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

προβλέπεται η χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων 

διάβρωσης ακτών, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών καθώς και δράσεις που θα αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών με την χρηματοδότηση του 

αναγκαίου εξοπλισμού για την προληπτική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.  
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Συγκεκριμένα, ο Θεματικός Στόχος 5 αφορά την στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή καθώς και τεχνικών που βασίζονται στα οικοσυστήματα. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσια της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος προβλέπεται να 

προωθηθούν δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

(βιοκλιματική αναβάθμιση αστικού χώρου) οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και όσον αφορά την 

προσαρμογή της Περιφέρειας στην Κλιματική αλλαγή. 

Στο νέο ΠΕΠ για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει οι Θ.Σ. οι οποίοι έχουν συμβατότητα με την 

κλιματική αλλαγή να διατηρηθούν να επεκταθούν και να αυξηθεί η χρηματοδότησή τους. Κάποιες 

προτάσεις Θεματικών Στόχων οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στο νέο ΠΕΠ 2021-

2027 παρουσιάζονται παρακάτω:  

1. Επενδύσεις σε υποδομές για την προσαρμογή του ανθρώπινου πληθυσμού έναντι ακραίων 

καιρικών φαινομένων-καυσώνων (δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων στην Περιφέρεια) 

2. Δράσεις προσαρμογής γεωργικού τομέα έναντι της κλιματικής αλλαγής 

3. Δράσεις προσαρμογής αλιείας έναντι της κλιματικής αλλαγής 

 

5. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: 

Βάσει των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ Βορείου Αιγαίου οι οποίες αναλύθηκαν στην Παράγραφο 

2.8, διαπιστώνεται πως το ΠεΣΠΚΑ είναι συμβατό και λειτουργεί συμπληρωματικά με κάποιες από 

τις κατευθύνσεις που ΠΠΧΣΑΑ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει απόλυτη συμβατότητα με τις 

κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου όσον αφορά τους υδατικούς πόρους, την 

γεωργία και τον τουρισμό. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων και δράσεων του ΠΠΧΣΑΑ  

ενσωματώνονται οι κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και τηρούνται οι αναφερόμενες στο ΠΠΧΣΑΑ κατευθύνσεις. 

Κατά την επικαιροποίηση του ΠΠΧΣΑΑ θα πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση κατευθύνσεων 

προσαρμοσμένων στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να ληφθούν υπόψη τα σχετικά 

μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν ΠεΣΠΚΑ. 

 

6. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού: 

Σύμφωνα με τις κύριες χωροταξικές κατευθύνσεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, οι οποίες 

αναλύθηκαν στην Παράγραφο 2.8, διαπιστώνεται πως το ΠεΣΠΚΑ είναι συμβατό και λειτουργεί 

συμπληρωματικά με κάποιες από τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣ.  

Πιο συγκεκριμένα, το ΠεΣΠΚΑ είναι απόλυτα συμβατό με τον στόχο: 

’Προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται (πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση, 

ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων 

προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και σχεδίων δράσης’ , 
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αφού προωθεί κατάλληλα μέτρα που οδηγούν στην επίτευξή του. 

Επιπροσθέτως, οι κατευθύνσεις του ΓΠΧΣ όσον αφορά την ενέργεια και συγκεκριμένα τον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων, τον τομέα των υδάτων καθώς και τον τουρισμό και την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως και οι κατευθύνσεις σχετικά με την παράκτια ζώνη, το 

υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον, το έδαφος και τις φυσικές καταστροφές, συμπληρώνονται σε 

μεγάλο βαθμό από το ΠεΣΠΚΑ το οποίο προτείνει μια σειρά μέτρων ώστε να θωρακιστούν οι τομείς 

αυτοί έναντι της κλιματικής αλλαγής και να μειωθούν οι επικείμενες επιπτώσεις της σε αυτούς. 

Προτείνεται κατά την επικαιροποίηση του ΓΠΧΣ να ληφθούν υπόψη τα μέτρα των αντίστοιχων 

τομέων του ΠεΣΠΚΑ για την προσαρμογή και προστασία των τομέων που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως να είναι προσαρμοσμένα και συμβατά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις. 

 

7. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: 

Σύμφωνα με τις κύριες χωροταξικές κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον 

Τουρισμό, οι οποίες αναλύθηκαν στην Παράγραφο 2.8, διαπιστώνεται πως το ΠεΣΠΚΑ είναι 

συμβατό και λειτουργεί συμπληρωματικά με κάποιες από τις κατευθύνσεις του.  

Πιο συγκεκριμένα, το ΠεΣΠΚΑ παρουσιάζει υψηλή συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του Πλαισίου 

του τουρισμού για την ύδρευση και θέτει προτεινόμενα μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν ποσοτική και 

ποιοτική επάρκεια των υδατικών πόρων που προορίζονται για την ύδρευση στα νησιά Βορείου 

Αιγαίου τα οποία αποτελούν τουριστικό προορισμό.  

Προτείνεται κατά την επικαιροποίηση του Ειδικού Πλαισίου να ληφθούν υπόψη τα προτεινόμενα 

μέτρα στον τομέα του τουρισμού καθώς και οι νέες προβλέψεις για τις κλιματικές μεταβολές ώστε 

οι κατευθύνσεις που δίνονται να είναι προσαρμοσμένες και συμβατές με τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις ιδίως στα θέματα υδατικών πόρων, ανόδου της στάθμης της θάλασσας και 

προσαρμογής του τουριστικού προϊόντος στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι προβλέψεις για τις κλιματικές μεταβολές ώστε να γίνουν νέες προβλέψεις για τον 

καθορισμό της ελάχιστης απόστασης κτισμάτων από την γραμμή αιγιαλού. 
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8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΕΣΠΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΣΠΚΑ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ. 

Το ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας,, δεν είναι δυνατόν 

να παρουσιάσει εκτεταμένες συνέργειες με όμορες περιφέρειες. Ωστόσο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμβατότητα, η ομάδα έργου συνεργάσθηκε στενά με την ομάδα έργου του 

ΠεΣΠΚΑ Νοτίου Αιγαίου και από την συνεργασία αυτή προέκυψαν συνέργειες ή/και μεταφορά 

τεχνογνωσίας κυρίως στον τομέα της αλιείας καθώς και σε κάποιες οριζόντιες δράσεις.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται με την μορφή Πίνακα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είτε θα 

υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είτε θα υπάρξει  ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας με αυτή. 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1 ΑΛ3 Δημιουργία ενυδρείων με τοπικά 

θαλασσινά είδη 

Συνεργασία Περιφέρεια, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

2 ΑΛ4 Δημιουργία χώρων αναπαραγωγής 

τοπικών ειδών 

Συνεργασία Περιφέρεια, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

3 ΑΛ5 Δράσεις προστασίας βιοποικιλότητας 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από ξενικά 

είδη, αλλαγές στη σύνθεση του 

φυτοπλαγκτόν κλπ 

Συνεργασία Περιφέρεια 

4 ΟΔ4 Δράσεις προσαρμογής ΟΤΑ Α’ βαθμού Ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας 

Περιφέρεια, Δήμοι 

5 ΟΔ5 Δράσεις Προσαρμογής της Πολιτικής 

Προστασίας 

Συνεργασία Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και της 

Περιφέρειας και Γραφεία 

Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων 

6 ΑΥ3 Κατάρτιση ειδικών σχεδίων δράσης για 

την αντιμετώπιση των υγειονομικών 

προβλημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής 

και αιφνίδιων καταστροφών 

Ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας 
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9. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Δημόσια Διαβούλευση. Eνημέρωση κοινού και φορέων 

 

Οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης έχουν θεμελιώδη ρόλο κατά τη σύνταξη και τη 

διαμόρφωση των «περιφερειακών σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (ΠεΣΠΚΑ). 

 

Φορείς Διαβούλευσης  

Οι κατηγορίες φορέων οι οποίοι μπορεί και πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία συλλογής 

απόψεων για τα ΠεΣΠΚΑ είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες: 

Φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι έχουν θεσμική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με το ΠεΣΠΚΑ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμοι κλπ.). 

Εμπειρογνώμονες – ειδικοί φορείς, δηλαδή επιστήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιμελητήρια,  επαγγελματικές ενώσεις  ή άλλοι ειδικοί φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Ευρύ κοινό  και ΜΜΕ, δηλαδή εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, site στο 

διαδίκτυο.  

 

Προγραμματισμός Εργασιών Διαβούλευσης 

Η διαβούλευση η οποία προβλέπεται να αφορά το ΠεΣΠΚΑ έχει ξεκινήσει πριν την κατάρτισή του 

και θα συνεχιστεί και μετά. Η οργάνωσή της έχει ξεκινήσει νωρίτερα κατά το στάδιο της εκπόνησής 

του.  

Οι διαδικασίες της δημοσιοποίησης και της διαβούλευσης περιλαμβάνουν:  

1. Κατάρτιση προγράμματος διαβούλευσης στο οποίο, καταγράφονται οι κοινωνικοί εταίροι που θα 

ενημερωθούν και θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης. Επίσης διατυπώνονται οι βασικοί 

κανόνες της διαβούλευσης, ο τρόπος οργάνωσης της συμμετοχικής διαδικασίας και οι μορφές 

αυτής, τα διαθέσιμα εργαλεία, η επιλογή των κατάλληλων υποστηρικτικών εργαλείων και το 

πρόγραμμα εργασιών στα πλαίσια της διαβούλευσης.  

2. Την ανάρτηση σε σχετική ιστοσελίδα του ΠεΣΠΚΑ. 

3. Τη δημιουργία υλικού δημοσιοποίησης και ενημέρωσης.  

4. Τη διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, για την παρουσίαση 

του ΠεΣΠΚΑ, σε πόλεις και ημερομηνίες που θα υποδειχθούν από την Περιφέρεια. 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου ΠΕΣΠΚΑ της ΠΒΑ έχουν γίνει οι πιο κάτω ενέργειες: 

 

Πραγματοποιήθηκε αποστολή επιστολών σε εμπλεκόμενους φορείς όπου ζητήθηκαν απόψεις, 

διαπιστωμένα προβλήματα, καθώς και προτάσεις έργων, μέτρων και δράσεων που άπτονται του 

τομέα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Οι αποδέκτες ήταν οι εξής: 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες 

• Δήμος Λέσβου 

• Δήμος Χίου 

• Δήμος Σάμου 

• Δήμος Λήμνου 

• Δήμος Ικαρίας 

• Δήμος Αγίου Ευστρατίου 
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• Δήμος Ψαρών 

• Δήμος Οινουσσών 

• Δήμος Φούρνων Κορσεών 

• ΔΕΥΑ Λέσβου 

• ΔΕΥΑ Χίου 

• Διευθύνσεις Υδάτων και Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 

• ΑΔΕΛ Α.Ε., Ικτίνου 2, 811 32, Μυτιλήνη 

• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα, Βαθύ Σάμου 

• ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Καραντώνη 6, 811 00, Μυτιλήνη 

•  Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Ελ. Βενιζέλου 87, Χίος 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεμιστοκλέους 87, 106 83, 

Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Λεωφ. 

Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, 

Μιχαλακοπούλου 103, 115 27, Αθήνα 

• ΜΟΔ Α.Ε., Λ. Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Υποδομών 

και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ), Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, 

Πειραιάς (Πύλες Ε1-Ε2) 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος, 

Ιτέας 2&Ευρυτανίας, 115 23, Αθήνα 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας, Λεωφ. 

Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα 

• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), Π. Κουντουριώτη, 811 00, Μυτιλήνη 

• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αρίωνος 1, 811 00, Μυτιλήνη 

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σμύρνης 1, 811 00, Μυτιλήνη 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε αποστολή επιστολών σε εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την αμοιβαία 

ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και σε οριζόντιες 

δράσεις (π.χ. διαβούλευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών κλπ.). Οι αποδέκτες ήταν οι 

εξής: 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)  

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)  

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)  

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)  

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος)  
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• Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), Τμήμα Χημείας, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71, Αθήνα 

 

Τον Δεκέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε στην ΠΒΑ στη Μυτιλήνη, σύσκεψη και ανταλλαγή 

απόψεων με τηλεδιάσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς, Περιφέρεια ΒΑ, Περιφερειακές 

ενότητες ΒΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τεχνικές υπηρεσίες Περιφέρειας, 

 

Το ΠεΣΠΚΑ  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/publicity, της 

ΠΒΑ για διαβούλευση. Για την ανάρτηση ενημερώθηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειακών 

ενοτήτων με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

 

Ζητήθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία από τις τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων 

σχόλια και απόψεις για το πρόγραμμα τεχνικών έργων της ΠΒΑ που περιλαμβάνεται στο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-19 / ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018», 

προκειμένου να ενταχθούν όσα αξιολογηθούν στο ΠεΣΠΚΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/publicity
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10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Δράσης των Ενεργειών Διάδοσης που πρόκειται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και θα αφορά τους πολίτες, μαθητές και 

κοινωνικούς εταίρους όπως αγρότες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες κλπ. 

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

Α) Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

• Ενημερωτικά Φυλλάδια 

• Αφίσες 

Β) Διοργάνωση Δημόσιων Ομιλιών & Ημερίδων 

• Δημόσιες Ομιλίες 

• Εκπαιδευτικές Ημερίδες 

Γ) Πρόγραμμα Ενημέρωσης 

• Λειτουργία Σημείων Διανομής Ενημερωτικού Υλικού 

• Σχεδιασμός Ενημερωτικών Μηνυμάτων για την τηλεόραση 

• Παραγωγή Ενημερωτικών Μηνυμάτων για το ραδιόφωνο 

• Ενημερωτικές Καταχωρήσεις στον Τοπικό Τύπο  

Δ) Πρόσθετες Ενέργειες 

• Πρόγραμμα Δημοσιότητας 

• Πρόγραμμα Δημιουργίας και Διατήρησης σχέσεων με τα ΜΜΕ (Media Relations) 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 5, στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω της διοργάνωσης τριών ημερίδων κατ’ έτος ενώ 

συμπληρωματικά θα πραγματοποιείται παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού με την μορφή 

φυλλαδίων. 

Οι ημερίδες θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του εκάστοτε 

Δήμου που θα διοργανωθεί η ημερίδα (π.χ. Δήμος Λέσβου σε περίπτωση διοργάνωσης της 

ημερίδας στο νησί της Λέσβου). 
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11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΠΚΑ. 

Προτείνεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου που θα λειτουργεί ως μηχανισμός εφαρμογής και 

υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου. Ο μηχανισμός θα υπάγεται στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, ενδεικτικά θα μπορούσε να υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας και θα υλοποιηθεί με εξωτερική 

βοήθεια. 

Κύριος στόχος του μηχανισμού θα είναι ο έλεγχος του βαθμού υλοποίησης των προτεινόμενων 

μέτρων. Θα καταγράφει τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί (καταγράφοντας το τελικό κόστος, τον 

φορέα υλοποίησης-δημοπράτησης, την πηγή χρηματοδότησης και τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας), τα μέτρα που είναι σε φάση υλοποίησης (έχει πραγματοποιηθεί έγκριση 

από συλλογικά όργανα του φορέα υλοποίησης και δέσμευση χρηματοδότησης) και τα μέτρα που 

δεν παρουσιάζουν πρόοδο στην υλοποίησή τους. Τα ανωτέρω θα καταγράφονται σε Εκθέσεις 

Προόδου σε τριμηνιαία βάση.  

Το προτεινόμενο Παρατηρητήριο θα υποστηρίξει ουσιαστικά την υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ. Ο κύριος 

στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός σχήματος παρακολούθησης, συντονισμού και υποστήριξης των 

δράσεων και μέτρων στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου. Συγκεκριμένα το Παρατηρητήριο θα 

υποστηρίζει, θα παρακολουθεί, θα συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και θα αξιολογεί τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ, θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τα ΠεΣΠΚΑ των άλλων 

Περιφερειών προκειμένου να εντοπίζει συνέργειες, να προωθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας και να 

προτείνει μέτρα και δράσεις για την επικαιροποίηση του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, θα παρέχει 

επιστημονικές συμβουλές και οδηγίες από ειδικούς σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και θα 

συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τρωτότητας 

και αναγκών που προκύτουν λόγω προσαρμογής.   

 

Πιο αναλυτικά οι ειδικοί στόχοι του Παρατηρητηρίου θα είναι: 

1. Ο ορισμός κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση των δράσεων προσαρμογής και 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι δείκτες θα αντανακλούν τις 

τρωτότητες της Περιφέρειας και θα διευκολύνουν τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του 

ΠεΣΠΚΑ. 

2. Ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει των παραπάνω 

δεικτών οι οποίοι θα αξιολογούνται ανά έτος και θα προτείνονται διορθωτιικά μέτρα. 

3. Υποστήριξη και παροχή συμβουλών για την επικαιροποίηση του ΠεΣΠΚΑ μέσω της 

επικαιροποίησης των αναγκών και των απαιτήσεων συντονισμού. 
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4. Προσδιορισμός δια-περιφερειακών και δια-τομεακών συνεργειών μεταξύ των ΠεΣΠΚΑ και 

διευκόλυνση των συνεργασιών και της ενσωμάτωσης δράσεων/μέτρων μεταξύ των 

Περιφερειών. 

5. Ανάπτυξη εφαρμοσμένων μεθοδολογιών και εργαλείων για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας, του κόστους και των οφελών των επιλογών και μέτρων για την 

προσαρμογή. 

6. Ευαισθητοποίηση και αύξηση της ετοιμότητας της κοινωνίας μέσω δράσεων επικοινωνίας 

και διάδοσης. 

Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποιοτικοί και ποσοτικοί και θα περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση των κατωτέρω: 

i. Των κλιματικών παραμέτρων και φαινομένων (ακραίων καιρικών φαινομένων) που 

αναμένεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή (ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση 

ή μη των προβλέψεων στις οποίες στηρίχθηκε το ΠεΠΣΚΑ), συγκεκριμένα: 

▪ η μεταβολή της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας,  

▪ ο αριθμός θερμών ημερών,  

▪ οι μεταβολές των κατακρημνισμάτων, το μηνιαίο ύψος βροχής 

▪ τα ακραία καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, θύελλες κλπ.) 

▪ συνολική επιφάνεια δασικών περιοχών που καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς 

▪ αριθμός δασικών πυρκαγιών 

Οι παραπάνω δείκτες θα συγκρίνονται με κλιματικά και λοιπά στατιστικά στοιχεία και θα 

αξιολογούνται με βάση την απόκλισή τους από αυτά. 

 

Ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και καταγραφή των παραπάνω δεικτών είναι 

οι: Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο,  

ii. Της προόδου υλοποίησης του προγράμματος μέτρων/δράσεων, συγκεκριμένα: 

▪ αριθμός έργων/δράσεων/μέτρων που έχουν ανατεθεί και υλοποιούνται ανά τομέα 

▪ καθυστερήσεις υλοποίησης ανά έργο και τομέα 

Οι παραπάνω δείκτες θα αξιολογούνται με βάση τον αριθμό των προγραμματισμένων 

έργων ανά τομέα και με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και τα αντίστοιχα 

παραδοτέα  

Ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και καταγραφή των παραπάνω δεικτών είναι 

οι Τεχνικές υπηρεσίες της ΠΒΑ 
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iii. Των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των μέτρων/δράσεων ως προς την αύξηση της 

ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή (μείωση τρωτότητας) των διαφόρων τομέων και 

γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα οι δείκτες που προτείνονται θα 

συνδυάζονται με τα μέτρα που υλοποιούνται και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:  

iv. Επιφάνεια πλημμυρισμένων εκτάσεων ετησίως 

v. Ύψος αποζημιώσεων για καταστροφές λόγω πλημμύρας 

vi. Επιφάνεια δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά ετησίως 

vii. Αριθμός και ένταση φαινομένων διάβρωσης σε υποδομές μεταφορών  

viii. Μείωση διαρροών δικτύων ύδρευσης 

ix. Μείωση υδροληψίας για αγροτική χρήση 

x. Μείωση λειψυδρίας 

xi. Εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών σε δασικές εκτάσεις 

xii. Εκδήλωση κρουσμάτων ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια 

Όλοι οι προαναφερθέντες δείκτες θα αξιολογούνται με βάση στοιχεία προηγούμενων ετών. 

 

Ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και καταγραφή των παραπάνω δεικτών είναι 

οι: Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  Διευθύνσεις υδάτων της ΠΒΑ, ΕΓΥ 

 

Με βάση τα παραπάνω θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και, όπου 

κρίνεται σκόπιμο, θα επανεξετάζονται και θα επαναπροσδιορίζονται τα προτεινόμενα 

μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τους προαναφερθέντες δείκτες, θα αξιολογείται κάθε 

χρόνο η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα του ΠεΣΠΚΑ. Στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία επίτευξης των στόχων ή/και υλοποίησης των 

προβλεπόμενων έργων αυτό θα τίθεται υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας και θα 

προτείνονται διορθωτικές ενέργειες. 
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12. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αλλαγές που αναμένονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα επηρεάσουν ιδιαίτερα 

παραγωγικούς τομείς και κατ’ επέκταση την κοινωνική και οικονομική ζωή του πληθυσμού. 

Ανεξάρτητα των σεναρίων υπερθέρμανσης του πλανήτη και την επιτυχία που αναμένεται πως θα 

σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μέσω μείωσης των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου, η μόνη στρατηγική επιλογή τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο είναι η λήψη μέτρων προσαρμογής. Τα μέτρα αυτά θα αντιμετωπίσουν τις 

αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και το οικονομικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό κόστος που θα προκαλέσει.  

Κάθε χώρα λοιπόν, οφείλει να συμπεριλάβει στις εθνικές προτεραιότητές της, την ανθρωπογενή 

παρέμβαση, στην ήδη υπάρχουσα και επερχόμενη κλιματική αλλαγή και να συμβάλει στη 

προσπάθεια που γίνεται διεθνώς για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια τέτοια 

προσπάθεια αποτελεί η εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής της Κλιματικής 

Αλλαγής.  

Στα πλαίσια της εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου, γίνεται αρχικά μια περιληπτική 

αναφορά στα δεδομένα του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου και στην συνέχεια εκτιμώνται οι αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές που θα 

λάβουν χώρα (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας, άνοδος στάθμης θάλασσας, ένταση και ποσότητα 

βροχοπτώσεων, ένταση ανέμου κ.α). Σε γενικές γραμμές για την ΠΒΑ αναμένεται να αυξηθεί η 

μέση θερμοκρασία, μειωθεί σε μικρό ποσοστό η ήδη μειωμένη τιμή της βροχόπτωσης και  να 

αυξηθούν οι μέρες με έντονη δυσφορία για τον πληθυσμό και η εκδήλωση ακραίων καιρικών 

φαινομένων, όπως οι μέρες με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Βάσει των μεταβολών 

αυτών, αναλύεται η τρωτότητα της Περιφέρειας σε τομείς υψηλής σημαντικότητας για αυτήν.  

Οι τομείς που αναλύθηκαν είναι:   

- της γεωργίας,  

- του τουρισμού,  

- των υδατικών συστημάτων,  

- των δασικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας,  

- της αλιείας,  

- της ανθρώπινης υγείας, 

- της ενέργειας, 

- του δομημένο περιβάλλοντος, 

- των μεταφορών, 

- της πολιτιστικής κληρονομιάς και,  

- της εξορυκτικής βιομηχανίας. 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με την τρωτότητα που παρουσίασαν οι παραπάνω τομείς, προτείνονται 

κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή τους στις αλλαγές που αναμένεται ότι θα 

επιφέρει η μεταβολή των κλιματικών παραμέτρων.  
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Ιδιαίτερα τρωτοί παρουσιάζονται οι τομείς των υδατικών συστημάτων και των δασικών 

οικοσυστημάτων της Περιφέρειας.  

 

Τέλος, προτείνονται μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ομάδων ενδιαφέροντος και 

προτείνεται το κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης του ΠεΣΠΚΑ. 
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ΠΡΟΣ:  

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

 

Αθήνα, 28/06/2018 

Α.Π. 490/2018 

 

Θέμα: Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

 

Σχετ.: Επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αρ. πρωτ. οικ. 1339/21-06-

2018) 

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια της σχετικής επιστολής και δεδομένου ότι είναι σκόπιμη η 

αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και σε 

οριζόντιες δράσεις όπως π.χ. η διαβούλευση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών κλπ., 

παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις απόψεις σας για τα προαναφερθέντα και τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης που θα προτείνατε. 

 



       

 
ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ • ΑXON ENVIRO-GROUP LTD 

 

ΤΡΟΙΑΣ 18 • 112 57 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210-8223083 • FAX: 210-8238604 • e-mail: axon@axonenviro.gr  

18, TROIAS ST. • 112 57 ATHENS • TEL.: +2108223083 • FAX: +2108238604   

          

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

− Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 

− Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 

− Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 

− Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 

− Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 

− Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), Τμήμα Χημείας, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71, Αθήνα 
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ΠΡΟΣ:  

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

 

Αθήνα, 28/06/2018 

Α.Π. 489/2018 

 

Θέμα: Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

 

Σχετ.: Επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αρ. πρωτ. οικ. 1339/21-06-

2018) 

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής, παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε τα εξής: 

• Απόψεις και διαπιστωμένα προβλήματα,  

• Προτεινόμενα έργα, μέτρα και δράσεις  

που άπτονται του τομέα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

Οι προτάσεις ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν έργα/μέτρα/δράσεις σχετικά με την διαχείριση 

υδάτων, πλημμυρών, προστασία υγροτόπων, διάβρωση ακτών κλπ. 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

− Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες 

− Δήμος Λέσβου 

− Δήμος Χίου 

− Δήμος Σάμου 

− Δήμος Λήμνου 

− Δήμος Ικαρίας 

− Δήμος Αγίου Ευστρατίου 

− Δήμος Ψαρών 

− Δήμος Οινουσσών 

− Δήμος Φούρνων Κορσεών 

− ΔΕΥΑ Λέσβου 

− ΔΕΥΑ Χίου 

− Διευθύνσεις Υδάτων και Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

− Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

− Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 

− ΑΔΕΛ Α.Ε., Ικτίνου 2, 811 32, Μυτιλήνη 

− Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα, Βαθύ Σάμου 

− ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Καραντώνη 6, 811 00, Μυτιλήνη 

− Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Ελ. Βενιζέλου 87, Χίος 

− Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Λεωφ. 

Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα 

− Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

− Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, 

Μιχαλακοπούλου 103, 115 27, Αθήνα 

− ΜΟΔ Α.Ε., Λ. Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα 

− Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Υποδομών και 

Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ), Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα 

− Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, 

Πειραιάς (Πύλες Ε1-Ε2) 

− Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος, Ιτέας 

2&Ευρυτανίας, 115 23, Αθήνα 

− Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας, Λεωφ. 

Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα 
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− Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεμιστοκλέους 87, 106 83, 

Αθήνα 

− Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), Π. Κουντουριώτη, 811 00, Μυτιλήνη 

− Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

− Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αρίωνος 1, 811 00, Μυτιλήνη 

− Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σμύρνης 1, 811 00, Μυτιλήνη 
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