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1 Εισαγωγή 
 

Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι το κλίµα έχει αλλάξει 
και θα συνεχίζει να αλλάζει στο µέλλον. Μία σειρά από 
επιστηµονικά άρθρα τεκµηριώνουν τις σηµαντικές 
αλλαγές στους παγετώνες της Ευρώπης, της Αµερικής 
της Ανταρκτικής ακόµη και του Κιλιµάντζαρο. 
Ταυτόχρονα η χλωρίδα και η πανίδα προσπαθούν να 
προσαρµοστούν στις νέες κλιµατικές συνθήκες. Όλες οι 
επιστηµονικές εκτιµήσεις συγκλίνουν στο συµπέρασµα 
ότι έστω και αν µειώσουµε από σήµερα σηµαντικά τις 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, η θερµοκρασία θα 
συνεχίζει να αυξάνεται για δεκαετίες. Οι επιπτώσεις της 
αύξησης πρέπει να προσδιοριστούν σε παγκόσµια 
κλίµακα αφού άλλωστε πρόκειται για παγκόσµιο 
πρόβληµα που απαιτεί παγκόσµια δράση, αλλά και σε 
τοπική αφού στην ανθρώπινη κλίµακα οι επιπτώσεις θα 
διαφέρουν πολύ από µέρος σε µέρος.  
 
Το ΕΑΑ, ακριβώς για να διερευνήσει τι πραγµατικά 
σηµαίνει η κλιµατική αλλαγή για τον Ελληνικό χώρο και 
ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, από το τέλος του 2003 
εγκατέστησε και προσάρµοσε στο Παρατηρητήριο 
Κλιµατικών Αλλαγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών το περιοχικό κλιµατικό µοντέλο PRECIS. Tο 
µοντέλο PRECIS αναπτύχθηκε στο Hadley Centre 
(Meteorological Office, Μ. Βρετανία), βασίζεται στην 
τελευταία έκδοση του παγκόσµιου κλιµατικού µοντέλου 
HadCM3. Σηµειώνουµε εδώ ότι είναι η πρώτη φορά 
που πραγµατοποιήθηκαν κλιµατικές προσοµοιώσεις 
σε Ελληνικό επιστηµονικό φορέα.  
 
Η οριζόντια ανάλυση πλέγµατος του µοντέλου 
κυµαίνεται από 25 km ως 50 km ενώ κατά την 
κατακόρυφη διεύθυνση χρησιµοποιεί 19 κατακόρυφα 
επίπεδα (από το έδαφος ως τα 30 km, µέσα στην 
στρατόσφαιρα) καθώς επίσης και 4 επίπεδα µέσα στο 
έδαφος. Εκτός από την αναπαράσταση των φυσικών 
διαδικασιών µέσα στην ατµόσφαιρα και στο έδαφος, το 
µοντέλο PRECIS επίσης περιλαµβάνει και 
αναπαράσταση του κύκλου του θείου. Η ιδιότητα αυτή 
είναι πολύ σηµαντική καθώς τα θειούχα αερολύµατα που 
παράγονται από τις εκποµπές διοξειδίου του θείου 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στο ισοζύγιο ακτινοβολίας µέσα 

στην ατµόσφαιρα. Η εφαρµογή ενός περιοχικού 
κλιµατικού µοντέλου επιτρέπει την παροχή πληροφοριών 
και κλιµατικών προγνώσεων σε µικρή κλίµακα 
απαραίτητη για την εκτίµηση των δυνητικών επιπτώσεων 
των κλιµατικών αλλαγών. 
 
Για την εφαρµογή του περιοχικού κλιµατικού µοντέλου 
PRECIS στο Αστεροσκοπείο Αθηνών επιλέχθηκε η 
περιοχή που φαίνεται στο Σχήµα 1. Σηµειώνεται επίσης 
ότι όλες οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται µε 
οριζόντια ανάλυση 25 km που θεωρείται η υψηλότερη 
ανάλυση που ως τώρα έχει χρησιµοποιηθεί για 
κλιµατικές προγνώσεις στην περιοχή µας. Τα 
πειράµατα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν είναι τα 
παρακάτω: 

- κλιµατική προσοµοίωση της περιόδου 1961-
1990 (η οποία παγκοσµίως θεωρείται ως 
περίοδος αναφοράς) 

- κλιµατική προσοµοίωση της περιόδου 2070-
2100 για το σενάριο Α2 της ∆ιακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή 
(Intergovernmental Panel for Climate 
Change-IPCC). 

- κλιµατική προσοµοίωση της περιόδου 2070-
2100 για το σενάριο B2 του IPCC. 

 
Τα σενάρια Α2 και Β2 που χρησιµοποιήθηκαν για τις 
παραπάνω προγνώσεις αφορούν στις αναµενόµενες 
αυξήσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τα 
επόµενα 100 χρόνια. Τα σενάρια διαφέρουν στις 
παραδοχές της µεταβολής του πληθυσµού της υφηλίου, 
της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της διάδοσης 
της τεχνολογίας. ∆εν αποτελούν ακραίες περιπτώσεις 
αλλά εξακολουθούν να οδηγούν σε αυξήσεις των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 250% (Α2) και 62% 
(Β2) αντίστοιχα µέχρι το 2100.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κλιµατικές προσοµοιώσεις 
αποτελούν µία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία αφού 
αφορούν ολοκληρώσεις διάρκειας τριακονταετίας και 
παράγουν έναν τεράστιο όγκο δεδοµένων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το καθένα από τα τρία 
πειράµατα παρήγαγαν δεδοµένα χωρητικότητας ~600 Gb 
 



 

 
Σχήµα 1: Αναπαράσταση της περιοχής ολοκλήρωσης του 
κλιµατικού µοντέλου PRECIS στο ΕΑΑ. Η µαύρη γραµµή 
περιβάλλει τα εξωτερικά όρια της περιοχής ολοκλήρωσης. Η 
αχνή γαλάζια γραµµή περιβάλλει την περιοχή για την οποία 
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα. 
 
2 Αποτελέσµατα του σεναρίου Α2 
 
Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης του σεναρίου Α2 
συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της περιόδου 
αναφοράς (παρόν κλίµα, για την περίοδο 1961-1990). H 
σύγκριση αυτή επιτρέπει να εκτιµηθούν οι µεταβολές που 
αναµένεται να σηµειωθούν, ως το τέλος του αιώνα, στο 
κλίµα της Α. Μεσογείου, σχετικά µε την παρούσα 
κλιµατική κατάσταση.  
 

2.1 Μέγιστες θερµοκρασίες 
 
Στο Σχήµα 2α δίνεται η µέση µέγιστη θερµοκρασία του 
Ιουλίου για την περίοδο 1961-1990, ενώ στο Σχήµα 2β η 
αντίστοιχη µέγιστη θερµοκρασία της περιόδου 2071-
2100. Παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση της µέσης 
µέγιστης θερµοκρασίας σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως 
όµως σε χώρες των Βαλκανίων όπου η µέση µέγιστη 
θερµοκρασία για το µήνα Ιούλιο αυξάνει ως και 12 
βαθµούς σχετικά µε τις παρούσες τιµές. Στην Ελλάδα η 
αύξηση είναι της τάξης των 7-8 βαθµών στις νότιες 
περιοχές (και στην Αττική) ενώ στην Κεντρική και 
Βόρεια Ελλάδα η αύξηση κυµαίνεται µεταξύ 8-10 
βαθµών. Τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο, η αύξηση της 
θερµοκρασίας είναι λίγο µικρότερη, κυµαινόµενη από 6-8 
βαθµούς στη χώρα µας. 
 

 
Σχήµα 2α: Μέση µέγιστη θερµοκρασία του Ιουλίου για την 
περίοδο 1961-1990. 
 

 
Σχήµα 2β: Μέση µέγιστη θερµοκρασία του Ιουλίου για την 
περίοδο 2071-2100. 

2.2 Ελάχιστες θερµοκρασίες 
 

Στο Σχήµα 3α δίνεται η µέση ελάχιστη θερµοκρασία του 
Ιουλίου για την περίοδο 1961-1990, ενώ στο Σχήµα 3β η 
αντίστοιχη µέγιστη θερµοκρασία της περιόδου 2071-
2100. Όπως και για τη µέγιστη θερµοκρασία, έτσι και 
στην ελάχιστη θερµοκρασία παρατηρείται αύξηση της 
µέσης τιµής σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όµως σε 
χώρες των Βαλκανίων όπου η µέση ελάχιστη 
θερµοκρασία για το µήνα Ιούλιο αυξάνει ως και 9 
βαθµούς σχετικά µε τις παρούσες τιµές. Στην Ελλάδα η 
αύξηση είναι της τάξης των 6-7 βαθµών στις νότιες 
περιοχές (και στην Αττική) ενώ στην Κεντρική και 
Βόρεια Ελλάδα η αύξηση κυµαίνεται µεταξύ 7-8 
βαθµών. 



  
Σχήµα 3α: Μέση ελάχιστη θερµοκρασία του Ιουλίου για την 
περίοδο 1961-1990. 

Σχήµα 4α: Μέση βροχόπτωση του ∆εκεµβρίου για την περίοδο 
1961-1990. 

  

  
Σχήµα 4β: Μέση βροχόπτωση του ∆εκεµβρίου για την περίοδο 
2071-2100. 

Σχήµα 3β: Μέση ελάχιστη θερµοκρασία του Ιουλίου για την 
περίοδο 2071-2100. 

  
Το καλοκαίρι (Ιούλιος, Σχήµατα 5α, β) η µείωση των 
βροχοπτώσεων είναι πολύ σηµαντική κυρίως στη Β. 
Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η µέση βροχόπτωση στις 
περιοχές αυτές την περίοδο 2071-2100 κυµαίνεται 
περίπου στο 20-30% της σηµερινής βροχόπτωσης. 
Ειδικά σε περιοχές της Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας και 
Ρουµανίας όπου σήµερα η βροχόπτωση τους 
καλοκαιρινούς µήνες είναι πολύ σηµαντική, η µείωση 
είναι εξαιρετικά µεγάλη και ανησυχητική γιατί οι 
βροχοπτώσεις στις περιοχές αυτές τροφοδοτούν µε νερό 
µεγάλα ποτάµια τα οποία διασχίζουν και τη χώρα µας. Η 
µείωση των βροχοπτώσεων είναι επίσης πολύ σηµαντική 
σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού έχουµε σήµερα σηµαντική 
καταιγιδοφόρο δραστηριότητα. Στη Ν. Ελλάδα η µείωση 
των βροχοπτώσεων είναι επίσης µεγάλη αλλά ως γνωστό 
οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από ελάχιστες 
βροχοπτώσεις τους καλοκαιρινούς µήνες και σήµερα.  

2.3 Βροχόπτωση 
 
Οι αντίστοιχοι χάρτες µεταβολής της βροχόπτωσης για το 
µήνα ∆εκέµβριο και το µήνα Ιούλιο δίνονται στα 
σχήµατα 4 και 5, αντιστοίχως. Τον ∆εκέµβριο (ο 
βροχερότερος µήνας σήµερα στις περισσότερες περιοχές 
της Ελλάδας) η µείωση των βροχοπτώσεων είναι 
σηµαντική κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές της 
Α. Μεσογείου αλλά και στη ∆υτική Ελλάδα, όπου η µέση 
βροχόπτωση την περίοδο 2071-2100 κυµαίνεται περίπου 
στο 60-70% της σηµερινής βροχόπτωσης. Στη 
Βορειοανατολική Ελλάδα και στα νησιά του Α. Αιγαίου 
και στην Κρήτη η µείωση είναι µικρότερη. 



 
Σχήµα 5α: Μέση βροχόπτωση του Ιουλίου για την περίοδο 1961-
1990. 

 
Σχήµα 5β: Μέση βροχόπτωση του Ιουλίου για την περίοδο 2071-
2100. 

2.4 Προγνώσεις µεγάλων πόλεων 
 
∆ιαγράµµατα για τέσσερις µεγάλες ελληνικές πόλεις 
δίνονται στη συνέχεια. Η µέση µέγιστη θερµοκρασία 
στην Αθήνα (Σχήµα 6α) παρουσιάζει σηµαντική αύξηση 
όλους του µήνες, κυρίως όµως τους καλοκαιρινούς µήνες, 
οπότε η αύξηση υπερβαίνει τους 7 βαθµούς.  
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Σχήµα 6α: Μηνιαία µεταβολή της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας 
στην Αθήνα, στο παρόν κλίµα (µπλε γραµµή) και στο µελλοντικό 
(κόκκινη γραµµή). 
Αντίστοιχη αυξητική πορεία παρουσιάζει και η µέση 
ελάχιστη θερµοκρασία (Σχήµα 6β), µε την µεγαλύτερη 

αύξηση και εδώ να σηµειώνεται τους καλοκαιρινούς 
µήνες. 
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Σχήµα 6β: Μηνιαία µεταβολή της µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας 
στην Αθήνα, στο παρόν κλίµα (µπλε γραµµή) και στο µελλοντικό 
(κόκκινη γραµµή). 
 
Το µέσο ύψος βροχής ανά µήνα (Σχήµα 6γ) µειώνεται 
αρκετά, ακολουθώντας τη γενική τάση µετάβασης σε 
περισσότερο ξηρό κλίµα. 
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Σχήµα 6γ: Μηνιαία µεταβολή της µέσης µηνιαίας βροχής στην 
Αθήνα, στο παρόν κλίµα (µπλε ιστογράµµατα) και στο 
µελλοντικό (κόκκινα ιστογράµµατα). 
 
Τέλος τα Σχήµατα 6δ, ε, και στ δίνουν τη µεταβολή της 
µέσης µέγιστης θερµοκρασίας για τη Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα και Ηράκλειο. Και στις τρεις αυτές µεγάλες 
πόλεις, η αύξηση της µέγιστης θερµοκρασίας είναι πιο 
έντονη τους καλοκαιρινούς µήνες. 
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Σχήµα 6δ: Μηνιαία µεταβολή της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας 
στη Θεσσαλονίκη, στο παρόν κλίµα (µπλε γραµµή) και στο 
µελλοντικό (κόκκινη γραµµή). 
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Σχήµα 6ε: Μηνιαία µεταβολή της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας 
στη Λάρισα, στο παρόν κλίµα (µπλε γραµµή) και στο µελλοντικό 
(κόκκινη γραµµή). 
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Σχήµα 6στ: Μηνιαία µεταβολή της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας 
στο Ηράκλειο, στο παρόν κλίµα (µπλε γραµµή) και στο 
µελλοντικό (κόκκινη γραµµή). 
 
3 Επιπτώσεις κλιµατικών αλλαγών 
Η επιστηµονική κοινότητα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 
χρόνια, έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες 
εκτίµησης των επιπτώσεων της αναµενόµενης κλιµατικής 
µεταβολής σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας καθώς επίσης και 
προσδιορισµού του οικονοµικού µεγέθους των εν λόγω 
επιπτώσεων. Οι σηµαντικότερες διαταραχές που θα 
προκληθούν σύµφωνα µε τις αναλύσεις αυτές 
περιλαµβάνουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, στην 
αγροτική παραγωγή, στη διαθεσιµότητα και ποιότητα των 
υδατικών πόρων, στη διαθεσιµότητα γης, στην ποιότητα 
των φυσικών οικοσυστηµάτων, στη βιοποικιλότητα, στην 
προσφορά και ζήτηση ενέργειας, στη συχνότητα 
εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων, κλπ. 
Όπως είναι φυσικό η ένταση των προαναφερθέντων 
κλιµατικών αλλαγών και των συνεπαγόµενων 
επιπτώσεων δεν θα είναι η ίδια σε όλες τις περιοχές του 
πλανήτη, ενώ σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές και σε 
συγκεκριµένους τοµείς είναι ακόµη δυνατόν να 
προκύψουν και οφέλη. Για την Ελλάδα και την ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου οι 
δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και ο τουρισµός 
αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό ποσοστό της συνολικής 
οικονοµικής δραστηριότητας, οι επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής στην προσφορά και ζήτηση 
ενέργειας, στην αγροτική παραγωγή, στις µεταβολές που 
αναµένεται ότι θα επέλθουν στα ανθρωπογενή και 
φυσικά οικοσυστήµατα της παράκτιας ζώνης, και στη 
διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων, θεωρούνται ως οι 
πλέον σηµαντικές συνιστώσες των επερχόµενων 
κλιµατικών αλλαγών.  
Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης παρουσιάζεται 
ενδεικτικά µια προκαταρκτική εκτίµηση των επιπτώσεων 
που θα επιφέρει η επερχόµενη κλιµατική αλλαγή στον 
τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, υπό το 
πρίσµα πρόσφατων αποτελεσµάτων αναλυτικών 
περιοχικών µοντέλων σχετικά µε τις µεταβολές που 
αναµένονται στις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας, 
λόγω του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. 

3.1 Εκτίµηση των επιπτώσεων στο ελληνικό 
διασυνδεδεµένο σύστηµα (∆Σ) παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων της επερχόµενης 
κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής 
στο Ελληνικό ∆Σ, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα λεπτοµερή 
οικονοµετρικά µοντέλα προσοµοίωσης της λειτουργίας 
του ηλεκτρικού συστήµατος, τα οποία ενσωµατώνουν και 
µετεωρολογικές παραµέτρους. Τα µοντέλα αυτά 
τροφοδοτήθηκαν µε τα αποτελέσµατα του περιοχικού 
κλιµατικού µοντέλου PRECIS για την περίοδο 2071-2100 
και αναλύθηκαν συγκριτικά τα αποτελέσµατα ως προς τις 
ιστορικές κλιµατολογικές συνθήκες στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή την περίοδο 1961-1990. Τα βασικά 
αποτελέσµατα της ανάλυσης συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 
Σε ετήσια βάση η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 
αποκλειστικά της µεταβολής των µετεωρολογικών 
συνθηκών αναµένεται ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 5%. 
Στα σηµερινά επίπεδα ανάπτυξης του ∆Σ, η αύξηση αυτή 
ισοδυναµεί µε πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
της τάξης των 2.5 ΤWh/έτος, που συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για ηλεκτρισµό περίπου 200 εκατ. 
€/έτος. 
Κατά τους µήνες της θερινής περιόδου (από Μάιο έως 
Οκτώβριο) εκτιµώνται σηµαντικές αυξήσεις στη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 7, η ζήτηση ηλεκτρισµού αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 3% τον Οκτώβριο, 13-17% το Μάιο, Ιούνιο, 
Αύγουστο, Σεπτέµβριο, και σχεδόν κατά 20% τον 
Ιούλιο. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές 
λαµβάνοντας κανείς υπόψη ότι ήδη στην υφιστάµενη 
κατάσταση το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας 
αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες για την κάλυψη της 
ζήτησης κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Η 
προσαρµογή και ανταπόκριση λοιπόν του συστήµατος 
στις νέες συνθήκες θα απαιτήσει σηµαντικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες τόσο µε την εγκατάσταση νέων µονάδων 
όσο και µε τη διασύνδεσή του µε ηλεκτρικά δίκτυα 
γειτονικών χωρών. 
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Σχήµα 7: Ποσοστιαίες µεταβολές της ζήτησης ηλεκτρισµού στο 
∆Σ µε βάση τη διαφοροποίηση των µετεωρολογικών συνθηκών 
που εκτιµώνται µε το περιοχικό µοντέλο PRECIS για την 
περίοδο 2071-2100 ως προς τα ιστορικά µετεωρολογικά 
στοιχεία της περιόδου 1961-1990.  

 

Βέβαια, για τη χειµερινή περίοδο (που συµπεριλαµβάνει 
τους µήνες από Νοέµβριο έως Απρίλιο) το περιοχικό 
κλιµατικό µοντέλο για την περίοδο 2071-2100 οδηγεί σε 
ηπιότερες µετεωρολογικές συνθήκες σε σχέση µε τα 
ιστορικά στοιχεία (1961-1990), γεγονός που συµβάλλει 
στη µείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
µήνες αυτούς περίπου κατά 4-5% (Σχήµα 7). Λόγω της 
εξέλιξης αυτής αναµένονται µειώσεις στις καταναλώσεις 
καυσίµων στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής κατά την εν 
λόγω περίοδο, αλλά και δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις ηλεκτρισµού για τη διενέργεια εκτεταµένων 
εργασιών συντήρησης στις µονάδες. Οι µειώσεις αυτές 
συνεισφέρουν ώστε η συνολική αύξηση της ζήτησης να 
συγκρατηθεί στο 5%  που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
 

Ιδιαίτερα σηµαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των 
κλιµατικών αλλαγών και στη διαµόρφωση του φορτίου 
αιχµής του ∆Σ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες αιχµές 
εµφανίζονται συνήθως τις πλέον θερµές ηµέρες του 
έτους, λόγω αποκλειστικά της κλιµατικής µεταβολής 
εκτιµάται ότι η αιχµή του ∆Σ θα αυξηθεί κατά 34-41%. 
Το αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό 
δεδοµένου ότι στην παρούσα φάση ανάπτυξης του 
ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας, µια τέτοια µεταβολή 
συνεπάγεται απαίτηση πρόσθετης εγκατεστηµένης 
ισχύος της τάξης των 3100-3700 MW. Είναι φανερό ότι 
µια τέτοια εξέλιξη εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την 
ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας στη χώρα, και 
απαιτεί την ανάληψη σηµαντικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών για την εγκατάσταση νέων µονάδων 
παραγωγής αλλά και για τη διασύνδεση του συστήµατος 
µε τα ηλεκτρικά δίκτυα γειτονικών χωρών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η εγκατάσταση 3 GW νέων µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρισµού θα απαιτήσει συνολικές 
επενδύσεις της τάξης των 2 δισεκατ. €. Τίθενται 
µάλιστα σοβαρά ερωτήµατα όσον αφορά την 
οικονοµικότητα λειτουργίας του ∆Σ δεδοµένου ότι οι 

νέες συνθήκες θα απαιτήσουν την αύξηση της 
εγκατεστηµένης ισχύος κατά 34-41% ενώ η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί µόνο κατά 5%, 
γεγονός που θα συµβάλλει στην καθυστερηµένη 
απόσβεση των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν. 

3.2 Εκτίµηση των επιπτώσεων στο αυτόνοµο 
ηλεκτρικό σύστηµα (ΑΣ) της Κρήτης 

 
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΣ 
Κρήτης εφαρµόσθηκε µια ανάλογη µεθοδολογική 
προσέγγιση µε αυτή που περιγράφηκε στην Παράγραφο 
3.1. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες 
µε αυτά που προέκυψαν για το ∆Σ. Συγκεκριµένα, η 
µεταβολή των µετεωρολογικών συνθηκών λόγω της 
κλιµατικής µεταβολής σε σχέση µε τα ιστορικά στοιχεία 
αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο ΑΣ της Κρήτης κατά  6,5% σε 
ετήσια βάση. Με βάση την υφιστάµενη ανάπτυξη του εν 
λόγω συστήµατος, η αύξηση αυτή συνεπάγεται πρόσθετη 
απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των 150 
GWh/έτος, που συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για 
ηλεκτρισµό περίπου 13 εκατ €/έτος. Τη χειµερινή 
περίοδο (Νοέµβριος έως Απρίλιος) η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να περιορισθεί 
περίπου κατά 5% ενώ αντίθετα τη θερινή περίοδο και 
ιδιαίτερα κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 
η αύξηση της ζήτησης θα προσεγγίσει το 20%, 
δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα ασφάλειας 
ενεργειακής τροφοδοσίας και αξιόπιστης λειτουργίας του 
εν λόγω ηλεκτρικού συστήµατος.   
 
 
 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών από το Παρατηρητήριο 
Κλιµατικών Αλλαγών, του οποίου ∆ιευθυντής είναι ο Καθ. 
∆. Λάλας. H εφαρµογή των κλιµατικών µοντέλων και η 
ανάλυση των αποτελεσµάτων τους πραγµατοποιήθηκαν 
από τους Β. Κοτρώνη και Κ. Λαγουβάρδο, ενώ η 
εκτίµηση των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών από 
τους Σ. Μοιρασγεντή, Ε. Γεωργοπούλου, και Γ. 
Σαραφίδη ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. 
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