
Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος της Ελλάδας 

 

Εισαγωγή 

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται στην θάλασσα. Εκτός από σημείο αναφοράς για τους 
κατοίκους της, το παράκτιο ή ενάλιο περιβάλλον έχει αποτελέσει διαχρονικά το φυσικό πεδίο για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο, μεταφορές, κατασκευές), που συνεχίζουν να αφήνουν τα ίχνη τους ως ορόσημα στον χώρο 
και στον χρόνο. Παράλληλα, ο ίδιος ο τόπος εμπλουτίζεται με άυλα χαρακτηριστικά (όπως προφορικός λόγος, μουσική 
κ.α.) που εκτείνονται σε πολλές περιπτώσεις πέρα από τα σαφώς εντοπισμένα γεωγραφικά όρια.  

Η εξέλιξη του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιγράφεται πλέον και ως κλιματική κρίση (λόγω της ανάγκης για 
τη διαχείρισή της), επηρεάζει τόσο την οικονομία (ως μια πτυχή των ανθρώπινων κοινωνιών) όσο και το φυσικό ή το 
πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου (είτε ως περιβάλλον είτε ως επιμέρους στοιχείο για τις κάθε είδους ανθρώπινες 
δραστηριότητες), διαπερνώντας τα όποια διοικητικά (διεθνή ή εθνικά) όρια. 

Στους θεματικούς δείκτες της UNESCO (και σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο OHE για την βιώσιμη ανάπτυξη), 
συμπεριλαμβάνεται μια διακριτή ενότητα για την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού αποθέματος στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως η λεγόμενη κλιματική κρίση. Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρέχουν ένα μέσο για την αξιολόγηση του 
ρόλου και της συνεισφοράς του πολιτισμού στην βιωσιμότητα του πλανήτη, εστιάζοντας στην πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά τόσο ως θεωρούμενου μοχλού για την βιώσιμη ανάπτυξη όσο και ως διακριτού στόχου για την ίδια την 
διαφύλαξή της. 

 

Πηγή: https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/ 



Εργασία μαθήματος 

Στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» για την φετινή χρονιά (2021-
22) οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν μια εργασία με θέμα τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή 
για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.  

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται η ελληνική επικράτεια, με επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος 12 περιφέρειες. Οι 
βασικές διαδικτυακές πηγές για την αναζήτηση σχετικών δεδομένων που προτείνονται είναι οι πλατφόρμες EMODnet 
και Copernicus, καθώς και άλλες διαθέσιμες πηγές γεωχωρικών δεδομένων για την Ελλάδα (π.χ. geodata.gov.gr). Για την 
διαχείριση και την επεξεργασία της γεωγραφικής πληροφορίας προτείνεται το ελεύθερο λογισμικό QGIS. Για την 
πραγματοποίηση της εργασίας οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν προσωπικούς ΗΥ και τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. Τα αποτελέσματα των επιμέρους εργασιών 
απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (ειδικό ή μη) και θα είναι διαθέσιμα μέσω του ιστοχώρου του μαθήματος 
paki.webpages.auth.gr/GISapp/. 

 

Οδηγίες 

Ειδικότερα, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

 Να αναλάβουν (ατομικά) μια περιφέρεια ως περιοχή μελέτης (Πίνακας 1) και να αναζητήσουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό, την χερσαία και θαλάσσια έκταση και το μήκος της ακτογραμμής, 

 Να αναγνωρίσουν ποιες από τις πιθανές κλιματικές επιπτώσεις (Πίνακας 2) αφορούν την περιοχή μελέτης τους, 
 Να αναγνωρίσουν ποιες από τις κατηγορίες δεδομένων του EMODnet (Πίνακας 3) περιγράφουν το παράκτιο 

φυσικό ή πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης τους, 
 Να αναγνωρίσουν ποια από τα κλιματικά στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό ή 

πολιτιστικό απόθεμα (Πίνακας 4) της περιοχής μελέτης τους, 
 Να αναγνωρίσουν ποιες από τις κατηγορίες παραμέτρων και δεικτών του Copernicus (Πίνακας 5) περιγράφουν 

κλιματικά στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό ή πολιτιστικό απόθεμα της 
περιοχής μελέτης τους,  

 Να κάνουν ατομικά μια παρουσίαση (στις 11 Νοεμβρίου 2021) για την περιοχή μελέτης (πληθυσμιακά στοιχεία, 
χερσαία έκταση, θαλάσσια έκταση που αντιστοιχεί και μήκος ακτογραμμής), για τις πιθανές επιπτώσεις που θα 
μπορούσαν να έχουν τα κλιματικά στοιχεία στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης 
τους και για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων και παραμέτρους ή δείκτες που αναγνώρισαν στις πλατφόρμες 
EMODnet και Copernicus. 

Στην συνέχεια θα σχηματιστούν οι ομάδες που θα πρέπει μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου να ετοιμάσουν μια σύντομη 
παρουσίαση για ένα υποσύνολο περιφερειών (αυτών που θα έχουν αναλάβει ατομικά τα μέλη της κάθε ομάδας), 

Τέλος, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου θα πρέπει η κάθε ομάδα να υποβάλει μια τεχνική έκθεση για την ολοκλήρωση της 
ομαδικής εργασίας της πριν την τελική παρουσίαση που θα γίνει την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί σύμφωνα με το 
πρόγραμμα των εξετάσεων. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακες) 

Πίνακας 1. Περιφέρειες στην ελληνική επικράτεια 

1 Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

2 Κ. Μακεδονίας 

3 Στ. Ελλάδας 

4 Αττικής 

5 Πελοποννήσου 

6 Δ. Ελλάδας 

7 Θεσσαλίας 

8 Ηπείρου 

9 Ιονίων νήσων 

10 Β. Αιγαίου 

11 Ν. Αιγαίου 

12 Κρήτης 

 

  



Πίνακας 2. Κλιματικές επιπτώσεις 

Observed climate-related impacts 

 Degradation of OUV or significant loss of attributes that underpin the OUV 

 Impacts on geological heritage (loss of glaciers for example) 

 Impacts on scenic beauty 

 Direct Damage to historic built fabric and/or created landscape features 

 Accelerated, progressive deterioration of historic built fabric and/ or constructed landscape features 

 Impacts on biodiversity, including for example loss of species, 

 Impacts on biodiversity, including for example increased exotic and/or invasive species, 

 increased pests and diseases, 

 Impacts on biodiversity, including for example loss of habitats, 

 Impacts on biodiversity, including for example negative effects on the ecological integrity and/or ecological 
processes, 

 Landscape changes, for example loss of ability to grow traditional plants/agricultural systems 

 Economic losses (both direct and indirect), including increased poverty or hunger of associated communities 

 Impacts on Tourism 

 Increasing costs of property maintenance or management (attributed to climate-related conditions / events) 
including increased building and/or landscape maintenance/stabilization needs 

 Loss or degradation of Intangible Heritage 

 Increased risk of social and other conflicts or violence 

 Forced migration/involuntary displacement of people 

 Impacts on local communities or Indigenous Peoples 

 Water shortages 

 Diminished capacity to address development needs of local communities such as basic infrastructure, education, 
and heath due to repeated losses 

 No significant Impacts 

 

  



Πίνακας 3. Κατηγορίες δεδομένων 

Bathymetry http://www.emodnet-bathymetry.eu/  

Biology http://www.emodnet-biology.eu/ 

Chemistry http://www.emodnet-chemistry.eu/ 

Geology http://www.emodnet-geology.eu/ 

Human Activities http://www.emodnet-humanactivities.eu/ 

Physics http://www.emodnet-physics.eu/ 

Seabed habitats http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/ 

 

  



Πίνακας 4. Κλιματικά στοιχεία 

Climate-related elements 

 Air temperature change 

 Change in wind frequency, direction and/or intensity 

 Drought frequency and severity 

 Extreme temperature events 

 Humidity change 

 Precipitation change 

 Extreme rainfall events 

 Storm intensity and frequency 

 Storm surge 

 Flood intensity and frequency 

 Water temperature change 

 Marine heat waves or extreme heat events in the ocean 

 Sea level rise 

 Ocean acidification 

 Ocean deoxygenation 

 Changing ocean currents 

 Changing seasonality 

 Permafrost thawing 

 Land ice melt/Glacier retreat 

 Sea ice melt 

 Wildfires 

 Increased pests and disease 

 Increasing threat of invasive species 

 

  



Πίνακας 5. Κατηγορίες παραμέτρων και δείκτες για το θαλάσσιο περιβάλλον 

Copernicus Marine Products and Services 

 Temperature 

 Salinity 

 Sea surface height 

 Current Velocity 

 Mixed layer thickness 

 Sea Ice 

 Wind 

 Plankton 

 Oxygen 

 Nutrients 

 Carbon 

 Primary production 

 Reflectance 

 Transparency 

 Turbidity 

 Sea surface wave 

Ocean Monitoring Indicators 

 Ocean Health 

 Temperature and Salinity 

 Sea Level 

 Ocean Heat Content 

Coastal Zones Change 2012-2018 

 


