
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  28/04/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/28-04-2021    Αριθ. Απόφασης: 074/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  17.00 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δημαρχείου  Ρόδου,  σύμφωνα  με  τα
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις
εκδοθείσες  υγειονομικές  διατάξεις  και  ειδικότερα του άρθρου 12 της  Κοινής  Υπουργικής
Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την
ΚΥΑ  429/12.3.2020  (ΦΕΚ  850  Β)  και  το  άρθρο  1  αυτής  που  ορίζει  ότι  «Με  την
τηλεδιάσκεψη  δίνεται  η  δυνατότητα  σε  ένα  ή  περισσότερα  ή  σε  όλα  τα  μέλη  ενός
συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά
όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους
παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την
εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου
Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/19604/23.04.2021   έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε
νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67
του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’  87/2010),  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  74  του  Ν.
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.  ΚΑΡΙΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
-Αντιδήμαρχος

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.  ΔΡΑΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -
Αντιδήμαρχος

33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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Αντιδήμαρχος   
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41.  ΙΩΣΗΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας

Δ.Σ
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
Αντιδήμαρχος

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   
Αντιδήμαρχος   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ» (δικ/νος)

4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 2.ΠΟΤΣΟΣ   ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»

5. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου, 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ
Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Θ Ε Μ Α 4o: Έγκριση Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Ρόδου. 

Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη
του Σώματος  την εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης με αριθ.641/2021
στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Ο  Δήμος  Ρόδου  προσχώρησε  στο  Σύμφωνο  των  Νησιών  (ΣτΝ)  στις  25/06/2015
δεσμευόμενος να μειώσει τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε
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τοπικό  επίπεδο  πέρα  από  τους  Ευρωπαϊκούς  στόχους.  Για  επίτευξη  αυτού  του  στόχου
προβλεπόταν η εκπόνηση Νησιωτικού Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΝΣΔΑΕ), εντός
ενός χρόνου από την υπογραφή του ΣτΝ, στο οποίο καθορίζονται  τα έργα,  δράσεις  και
πολιτικές  μέσω  των  οποίων  ο  Δήμος  αναλαμβάνει  δράση  για  την  αντιμετώπιση  της
κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ο Δήμος Ρόδου είχε προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων
(ΣτΔ) στις  22/01/2010 και  είχε,  αντιστοίχως με το ΣτΝ, δεσμευτεί  να αναπτύξει  Σχέδιο
Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  (ΣΔΑΕ).  Το  2016  αποφασίστηκε  η  εναρμόνιση  της
πρωτοβουλίας του ΣτΝ με την πρωτοβουλία του ΣτΔ. 

Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, στο οποίο και είναι
μέλος, ανέπτυξε το ΝΣΔΑΕ και το μετέτρεψε σε ΣΔΑΕ. Με την με αριθμό 965/2019 απόφαση
του ΔΣ Ρόδου εγκρίθηκε  το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου
Ρόδου. Κατόπιν υποβλήθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) και εγκρίθηκε από το Κοινό
Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre – JRC).

Το  Σχέδιο  Δράσης  Αειφόρου  Ενεργείας  και  Κλίματος  (ΣΔΑΕΚ) του  Δήμου  Ρόδου
αποτελεί  το παραδοτέο A3.D2. του έργου LIFE με ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» που
συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου. Το Σχέδιο εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Δήμο
Ρόδου. Για τη σύνταξη του ΣΔΑΕΚ, το Ε.Μ.Π. έλαβε υπ’ όψη του το εγκεκριμένο ΣΔΑΕ όπου
και συνέθεσε τα επιπλέον κεφάλαια (κεφ. 5 – κεφ. 10)  που αφορούν στην προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.

Στα κεφάλαια αυτά, παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και
οι δράσεις του Δήμου για τη θωράκιση της υγείας και διαβίωσης των δημοτών, του φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της οικονομίας του.

Διερευνήθηκαν  τα  ακραία  κλιματολογικά  επεισόδια  και  τα  τυχόν  προβλήματα  που
εμφανίσθηκαν στις υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
κατά τη διάρκεια μίας πλήρους τριακονταετίας από το 1971 – 2000.

Παράλληλα μελετήθηκε η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής με βάση τα διεθνή μελλοντικά
σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5 του IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Εξετάσθηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι, η εξέλιξη της επικινδυνότητας τους και η αναμενόμενη
αλλαγή της έντασης και της συχνότητας τους για το Δήμο για μία μελλοντική τριακονταετία
και συγκεκριμένα για το διάστημα 2031 – 2060.  Αντίστοιχα, μελετήθηκε η τρωτότητα του
Δήμου απέναντι στους κινδύνους και ο αναμενόμενος αντίκτυπος σε κάθε ένα από τους
προαναφερόμενους τομείς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, αναμένεται να αυξηθούν οι καύσωνες και το
φαινόμενο της ξηρασίας ευνοώντας τη συχνότερη εμφάνιση πυρκαγιών και της λειψυδρίας.
Παράλληλα ενώ μειώνεται ο ετήσιος αριθμός των ημερών με βροχόπτωση εντείνονται τα
πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος έχει πληγεί σημαντικά τόσο από πυρκαγιές όσο και από
πλημμύρες. Αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού χαρακτηρίζονται ήδη ως ζώνες
υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.  Με την συνεχή ισχυροποίηση της κλιματικής αλλαγής οι
κίνδυνοι αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.

Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι  μία απειλή για το παράκτιο και  θαλάσσιο
περιβάλλον που προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. υπερεκμετάλλευση
φυσικών πόρων, αστικοποίηση, ρύπανση) αλλά οφείλεται επίσης στους ισχυρούς άνεμους
και τις καταιγίδες του Αιγαίου καθώς και στο γεωμορφολογικό υπόστρωμα της ακτογραμμής.

Η Ρόδος χαρακτηρίζεται από χαμηλή και μέτρια διάβρωση αλλά σε κάποιες ακτές όπως η ΒΔ
ακτή, η διάβρωση είναι πολύ υψηλή.  Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα
της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να εντείνει αυτό το φαινόμενο.

Με βάση την ανάλυση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής διαμορφώθηκε το Σχέδιο
Προσαρμογής με μία σειρά από δράσεις που θα βοηθήσουν την πρόληψη των καταστροφών
και  θα  ενισχύσουν  την  ικανότητα  προσαρμογής  και  ανθεκτικότητας  του  νησιού  στους
κλιματικούς κινδύνους.  Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση κατάλληλων δεικτών για την
έγκαιρη  κινητοποίηση  έναντι  των  κινδύνων  ενισχύοντας  τις  υποδομές  με  ‘ευφυή
συστήματα’.  Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων είναι:

 Αντιπλημμυρικά έργα
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 Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς

 Μελέτη αποκατάστασης και ήπιων τεχνικών προστασίας στην παράκτια ζώνη

 Εξασφάλιση πόσιμου νερού για τους ευάλωτους οικισμούς στη λειψυδρία

 Βελτίωση  των  συνθηκών  θερμικής  άνεσης  στους  κοινόχρηστους  χώρους  με  την
προσθήκη σκίασης και ψυχρών υλικών

 Συλλογή βρόχινου νερού

 Ανάπτυξη πλατφόρμας «Έξυπνης Πόλης»

Με την πρόοδο της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, η έννοια της ‘έξυπνης
πόλης’  θα βοηθήσει  ιδιαίτερα στη λήψη κατάλληλων δεδομένων για  την πρόγνωση των
κινδύνων.  Έτσι  θα  είναι  δυνατή  η  άμεση  προειδοποίηση  για  την  αποτροπή  ή  και  τον
μετριασμό  των  επιπτώσεων  που  μπορεί  να  έχουν  οι  κλιματικοί  κίνδυνοι  στη  ζωή  των
δημοτών και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι  προτεινόμενες  δράσεις  συμπεριλαμβάνουν  μία  σημαντική  δέσμη  δράσεων  για  την
ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των δημοτών και  τη συμμετοχή τους  στην προσπάθεια
προσαρμογής και περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Τέλος, δίνεται ο προϋπολογισμός των δράσεων και παρουσιάζονται η οργανωτική δομή και
τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην υλοποίησή τους.

Προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να υποβάλλει το ΣΔΑΕΚ στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) και
το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει για την έγκριση του ΣΔΑΕΚ και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών
αναφορικά με την υποβολή του.

Με βάση τα προαναφερθέντα,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε στο Δημοτικό Συμβούλιο,

την  έγκριση  του  Σχεδίου  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  και  Κλίματος  του  Δήμου

Ρόδου (ΣΔΑΕΚ) και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με την υποβολή

του.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την   υπ’αριθ.641/2021 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης στην
εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018),του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 , του
άρθρου 274 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 71 & 72 του Ν. 4483/2017.

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα τριών
(43) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν
«ΥΠΕΡ» και τα σαράντα τρία μέλη.

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει  το  Σχέδιο  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  και  Κλίματος  του  Δήμου  Ρόδου

(ΣΔΑΕΚ) και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με την υποβολή του,

που αναλυτικά περιγράφεται ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
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Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP AdaptInGreece - Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (Boosting the implementation of 
adaptation policy across Greece LIFE17 IPC/GR/000006)» με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.
Συντάχθηκε από τον Δήμο Ρόδου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας ΙΙ Ανάλυσης, 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών με τη
συμβολή των Εύα Αθανασάκου, Ιωάννη Σέμπου και του καθηγητή Διονύση Ασημακόπουλου, ο
οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΜΠ για το ως άνω έργο.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή των κ.κ. Άννα Παρασκευοπούλου Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Παρασκευή Μωραΐτου Δ/νση 
Προγραμματισμού & Οργάνωσης, Ευφημία Αρνά Δ/νση Προγραμματισμού & Οργάνωσης, Ηλία
Αργύρη Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Καίτη Μπαλατσούκα 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου και Γιώργο Υψηλάντη Γενικό Διευθυντή της
ΔΕΥΑΡ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα LIFE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Πράσινο Ταμείο
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Σύνοψη

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία προωθεί 
ένα κοινό όραμα για το 2050: την επιτάχυνση της απεξάρτησης από τις πηγές εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης σε βιώσιμη ενέργεια.
Ο Δήμος Ρόδου αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
κοινωνία και την οικονομία έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Έχει δεσμευθεί να 
αναλάβει δράση, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και να ενισχύσει την ικανότητα προσαρμογής 
τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Με την ανάπτυξη του ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα), ο 
Δήμος στοχεύει σε μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
40% μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας και υπερβαίνοντας το στόχο της ΕΕ.  Επίσης θωρακίζει 
τις υποδομές του έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και χρησιμοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες για να ενισχύσει την πρόληψη των καταστροφών και να προφυλάξει καλύτερα 
τους δημότες από τους κλιματικούς κινδύνους.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη.  Το πρώτο (κεφ. 1 – κεφ. 4) παρουσιάζει τις 
δράσεις του Δήμου για τον μετριασμό των εκπομπών θερμοκηπίου. Έχουν μελετηθεί από τον 
Δήμο σε συνεργασία με Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) ως συνέχεια της πρωτοβουλίας 
‘Σύμφωνο των Νησιών’ και έχουν γίνει αποδεκτές από τον Δήμο. 
Στο δεύτερο μέρος (κεφ. 5 – κεφ. 10) παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και οι δράσεις του Δήμου για τη θωράκιση της υγείας και διαβίωσης των 
δημοτών, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της οικονομίας του.  Το δεύτερο 
μέρος υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ‘LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation 
of adaptation policy across Greece’ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
Στη συνέχεια δίνεται μία περίληψη με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στους κινδύνους.
Οι δράσεις μετριασμού αφορούν στη μείωση και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας 
καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.
Η μελέτη ακολουθώντας τις οδηγίες του «Συμφώνου των Δημάρχων» αποτυπώνει την 
ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για το έτος βάσης (εν προκειμένω το έτος 2015) η οποία 
ανέρχεται στις 1739 GWh.  Ο πλέον ενεργοβόρος τομέας είναι ο τριτογενής και ακολουθεί ο 
τομέας των μεταφορών και ο οικιακός.
Οι συνολικές εκπομπές στο νησί ανέρχονται σε 780 χιλ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως περίπου.
Οι προτεινόμενες δράσεις για τον μετριασμό, διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον 
αποδοτικότερο συνδυασμό των προτεινόμενων δράσεων και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα και εργαλεία για την αειφόρο ενέργεια. Αφορούν όλους του τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν μέτρα όπως:

 Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

 Εξηλεκτρισμός των μεταφορών

 Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού

 Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης

 Διείσδυση ΑΠΕ

Ο Δήμος στοχεύει και σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των τοπικών 
επιχειρηματιών και κατοίκων του νησιού με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να επιφέρουν μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 40,18% σε σχέση με το έτος αναφοράς 2015. Το ποσοστό αυτό είναι κατά τι 
μεγαλύτερο από τον στόχο 40% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δεκαετία 2021 - 
2030.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 
δράσεις του Δήμου για τη θωράκιση της υγείας και διαβίωσης των δημοτών, του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της οικονομίας του.
Διερευνήθηκαν τα ακραία κλιματολογικά επεισόδια και τα τυχόν προβλήματα που 
εμφανίσθηκαν στις υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής κατά
τη διάρκεια μίας πλήρους τριακονταετίας από το 1971 – 2000.
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Παράλληλα μελετήθηκε η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής με βάση τα διεθνή μελλοντικά 
σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5 του IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (βλ. 
Κεφ. 5.3)
Εξετάσθηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι, η εξέλιξη της επικινδυνότητας τους και η αναμενόμενη 
αλλαγή της έντασης και της συχνότητας τους για το Δήμο για μία μελλοντική τριακονταετία 
και συγκεκριμένα για το διάστημα 2031 – 2060.  Αντίστοιχα, μελετήθηκε η τρωτότητα του 
Δήμου απέναντι στους κινδύνους και ο αναμενόμενος αντίκτυπος σε κάθε ένα από τους 
προαναφερόμενους τομείς.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, αναμένεται να αυξηθούν οι καύσωνες και το 
φαινόμενο της ξηρασίας ευνοώντας τη συχνότερη εμφάνιση πυρκαγιών και της λειψυδρίας.  
Παράλληλα ενώ μειώνεται ο ετήσιος αριθμός των ημερών με βροχόπτωση εντείνονται τα 
πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος έχει πληγεί σημαντικά τόσο από πυρκαγιές όσο και από 
πλημμύρες. Αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού χαρακτηρίζονται ήδη ως ζώνες 
υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.  Με την συνεχή ισχυροποίηση της κλιματικής αλλαγής οι 
κίνδυνοι αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.
Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι μία απειλή για το παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον που προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. υπερεκμετάλλευση 
φυσικών πόρων, αστικοποίηση, ρύπανση) αλλά οφείλεται επίσης στους ισχυρούς άνεμους και 
τις καταιγίδες του Αιγαίου καθώς και στο γεωμορφολογικό υπόστρωμα της ακτογραμμής.
Η Ρόδος χαρακτηρίζεται από χαμηλή και μέτρια διάβρωση αλλά σε κάποιες ακτές όπως η ΒΔ 
ακτή, η διάβρωση είναι πολύ υψηλή.  Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να εντείνει αυτό το φαινόμενο.
Με βάση την ανάλυση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής διαμορφώθηκε το Σχέδιο 
Προσαρμογής με μία σειρά από δράσεις που θα βοηθήσουν την πρόληψη των καταστροφών 
και θα ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής και ανθεκτικότητας του νησιού στους 
κλιματικούς κινδύνους.  Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση κατάλληλων δεικτών για την 
έγκαιρη κινητοποίηση έναντι των κινδύνων ενισχύοντας τις υποδομές με ‘ευφυή συστήματα’.  
Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων είναι:

 Αντιπλημμυρικά έργα

 Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς

 Μελέτη αποκατάστασης και ήπιων τεχνικών προστασίας στην παράκτια ζώνη

 Εξασφάλιση πόσιμου νερού για τους ευάλωτους οικισμούς στη λειψυδρία

 Βελτίωση  των  συνθηκών  θερμικής  άνεσης  στους  κοινόχρηστους  χώρους  με  την
προσθήκη σκίασης και ψυχρών υλικών

 Συλλογή βρόχινου νερού

 Ανάπτυξη πλατφόρμας «Έξυπνης Πόλης»

Με την πρόοδο της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, η έννοια της ‘έξυπνης 
πόλης’ θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη λήψη κατάλληλων δεδομένων για την πρόγνωση των 
κινδύνων. Έτσι θα είναι δυνατή η άμεση προειδοποίηση για την αποτροπή ή και τον μετριασμό
των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κλιματικοί κίνδυνοι στη ζωή των δημοτών και στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Οι προτεινόμενες δράσεις συμπεριλαμβάνουν μία σημαντική δέσμη δράσεων για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια 
προσαρμογής και περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.
Τέλος, δίνεται ο προϋπολογισμός των δράσεων και παρουσιάζονται η οργανωτική δομή και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην υλοποίησή τους.
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Γενικό Πλαίσιο

Γεωγραφία και κλιματικά χαρακτηριστικά

Ο Δήμος Ρόδου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του νησιού, δηλαδή των δήμων 
Ροδίων, Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας 
Ρόδου και Πεταλούδων. Η πόλη της Ρόδου ορίστηκε έδρα του Δήμου, ο οποίος αποτελείται από 
δέκα δημοτικές ενότητες, δεκαέξι δημοτικές κοινότητες, είκοσι επτά τοπικές κοινότητες και δέκα 
οικισμούς.
Η Ρόδος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σε απόσταση περίπου 350 χλμ νοτιοανατολικά από 
την Αθήνα και 18 χλμ νοτιοδυτικά από τη Τουρκία. Με έκταση 1.400,684 χλμ2 είναι το 
μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και το τέταρτο σε σειρά ολόκληρης της χώρας και διαθέτει 
ακτογραμμή μήκους 253 χλμ.
Το νησί της Ρόδου μπορεί να χαρακτηριστεί ημιορεινό με ψηλότερη κορυφή τον Αττάβυρο 
(1.215μ.) που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του. Οι ορεινοί όγκοι του νησιού είναι ο Προφήτης 
Ηλίας (800μ.), ο Ακραμύτης (823μ.) που φαίνεται να αποτελεί τη φυσική συνέχεια του 
Αττάβυρου, η Κούμουλη, το Παραδείσι, η Φιλέρημος κ.τ.λ. Το βόρειο και ανατολικό τμήμα του 
νησιού χαρακτηρίζεται από ομαλή σχετικά μορφολογία και λοφώδες ανάγλυφο.
Τα βουνά της Ρόδου είναι κατάφυτα από πεύκα και τα διασχίζουν πολλές πηγές. Μεγάλα ποτάμια 
και λίμνες δεν υπάρχουν στο νησί, υπάρχουν όμως πολλοί χείμαρροι και πηγαία νερά.
Προς την παράκτια ζώνη υπάρχουν πεδιάδες με τις οποίες συνδέονται γραφικές κοιλάδες, που 
έχουν διανοιχθεί ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, με νερά και πλούσια βλάστηση. Στο εσωτερικό
του νησιού μικρά οροπέδια είναι κατάφυτα από ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα, ενώ στις 
κλιτύες των λόφων αναπτύσσονται ποικίλες καλλιέργειες. Τα πεδινά τμήματα του νησιού 
αποτελούν το 25% της συνολικής έκτασης. Η μορφολογία των ακτών του νησιού χαρακτηρίζεται 
από την εναλλαγή σημαντικών κόλπων ή όρμων και ακρωτηρίων.
Το κλίμα της Ρόδου είναι εύκρατο μεσογειακό, με ήπιους και βροχερούς χειμώνες και ξηρά, όχι 
ιδιαίτερα ζεστά, καλοκαίρια. Η υγρή περίοδος διαρκεί από τον Οκτώβριο έως και το Μάϊο. Στη 
διάρκεια της ξηρής περιόδου οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και τείνουν να σημειώνονται στην 
αρχή και το τέλος της. Οι χιονοπτώσεις είναι σπανιότατο φαινόμενο και εκδηλώνονται μόνο στις 
υψηλές τοπογραφικά ζώνες του όρους Αττάβυρος.
Η μέση ετήσια βροχόπτωση στη ΒΔ περιοχή της νήσου είναι 842 mm/έτος, στην κεντρική 
περιοχή 645 mm/έτος και στη νότια 530 mm/έτος. Οι ημέρες βροχής είναι κατά μέσο όρο 36 
ημέρες/έτος. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 17,4 °C. Η μέγιστη μέση μηνιαία τιμή των 26,1 °C
καταγράφεται τον Αύγουστο, ενώ η ελάχιστη των 9,7 °C το Φεβρουάριο. Η διάρκεια ηλιοφάνειας 
είναι κατά μέσο όρο 3.006 ώρες/έτος. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του αέρα είναι 65% με 
μικρές μόνο διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος, οι άνεμοι που επικρατούν στην 
περιοχή είναι συνήθως χαμηλής έντασης άνεμοι, 7-18 km/ώρα.

Δημογραφικές Τάσεις 

Αναφορικά με το πληθυσμό της Ρόδου, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση στο 
πληθυσμό. Μόνο στην πιο πρόσφατη απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. 
ΣΤΑΤ.) καταγράφθηκε μικρή μείωση 1,3 %. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός 
του νησιού ανέρχεται σε 115.490 κατοίκους, γεγονός που καθιστά τη Ρόδο το τρίτο 
πολυπληθέστερο ελληνικό νησί.

Πίνακας 1.1 Εξέλιξη πληθυσμού στο νησί της Ρόδου (ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού
1991-2011)

Έτος απογραφής Πληθυσμός Ποσοστό μεταβολής

1991 98.181 -

2001 117.007 19,17%

2011 115.490 -1,30%
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Οικονομία

Για Ο βασικότερος παραγωγικός τομέας της Ρόδου είναι ο τριτογενής (84%), ενώ ο πρωτογενής 
τομέας (3%) παίζει μικρό ρόλο στην τοπική οικονομία. Ο δευτερογενής τομέας (13%) ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία και σχετίζεται με δραστηριότητες που κυρίως υποστηρίζουν την αγροτική 
παραγωγή και τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός στη Ρόδο.
Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει κυρίως ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργία, κτηνοτροφία, 
μελισσοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.
Ο δευτερογενής τομέας αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση των πρώτων υλών.
Το 65% των μεταποιητικών / βιοτεχνικών μονάδων βρίσκεται εντός της δημοτικής ενότητας 
Ρόδου και πρόκειται για βιοτεχνίες, όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία, οινοποιεία, 
γαλακτοβιομηχανίες, αλουμινοκατασκευές, παραγωγή αεριούχων ποτών.
Στον τριτογενή τομέα οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο, τον τουρισμό, τις 
δημόσιες και τις ιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 

Πολιτικές και Διοικητικές Δομές

Η Ρόδος διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η πολιτική και διοικητική οργανωτική
δομή της Ρόδου σχετικά με τον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται 
στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 1.1 Πολιτική και διοικητική οργανωτική δομή Ρόδου σχετικά με την ενέργεια και
τη βιώσιμη ανάπτυξη

Συνολική στρατηγική

Υφιστάμενο Πλαίσιο και ‘Όραμα για το Μέλλον

Πολιτικό πλαίσιο

Το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι στα περισσότερα ελληνικά νησιά υπάρχει αναστάτωση 
σχετικά με προτεινόμενα έργα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 
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Παράλληλα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται 
πολιτικές αποφάσεις για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση του Ευρωπαϊκού ενεργειακού 
συστήματος με σκοπό μεταξύ άλλων το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι αποφάσεις αυτές 
συνοδεύονται από σχετικά νομοθετήματα και πρωτοβουλίες για την αποδοτικότερη χρήση 
ενέργειας σε κτίρια και υποδομές, βιώσιμες μεταφορές και προώθηση της απεξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη και πετρέλαιο) και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Ο νησιωτικός χώρος 
δεδομένου του πλούσιου δυναμικού σε ΑΠΕ και της σημαντικής κατανάλωσης πετρελαίου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) συχνά βρίσκεται στο 
επίκεντρο αυτών των πολιτικών. 
Συγκεκριμένα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις 18 Μαΐου 2017 στην Βαλέτα, στο πλαίσιο της 
προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη Μάλτα, υπεγράφη μεταξύ 14 κρατών μελών με 
νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Πολιτική Διακήρυξη 
της Βαλέτα «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά». Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» 
μέσω δημόσιας εκδήλωσης στα Χανιά, ενώ σύντομα συστάθηκε Γραμματεία για την υποστήριξη 
της Πρωτοβουλίας. Για την περαιτέρω υποστήριξη των νησιών στην ωρίμανση έργων καθαρής 
ενεργειακής μετάβασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε τη σύσταση σχετικού 
χρηματοδοτικού μηχανισμού, του επονομαζόμενου European Islands Facility στο πλαίσιο του 
έργου NESOI. Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη με νησιά προχώρησαν 
περαιτέρω τις σχετικές πολιτικές δεσμεύσεις υπογράφοντας το Μνημόνιο του Σπλιτ με σκοπό την 
μακροπρόθεσμη υποστήριξη υλοποίησης της Πολιτικής Διακήρυξης της Βαλέτα.
Σε εθνικό επίπεδο, στο πρόσφατα επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών προβλέπονται συγκεκριμένα έργα και πολιτικές στην 
κατεύθυνση των υβριδικών και έξυπνων νησιών.
Στη κατεύθυνση προώθησης της ανάπτυξης υβριδικών σταθμών, οι αιτούντες δεν θα φέρουν 
πλέον την ευθύνη να προτείνουν σύστημα αμοιβών ως μέρος της αίτησης άδειας παραγωγής 
ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο αμοιβών ισχύει για υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε μη 
διασυνδεδεμένα νησιά. Σύμφωνα με το νόμο, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες σύμφωνα με τις 
οποίες θα διατίθεται κρατική ενίσχυση για τέτοιες εγκαταστάσεις θα αποφασίζονται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, ο νέος νόμος θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
πολλών εφαρμογών παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ (1750 αιτήσεις άδειας παραγωγής ενέργειας, 
συνολικής χωρητικότητας 29 GW) που εκκρεμούν για έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) μέσω ειδικής ταχείας διαδικασίας.
Η κυβέρνηση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, όπως:

 Το  πρόγραμμα  ηλεκτρικής  κινητικότητας  που  επιδοτεί  την  αγορά  ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, ποδηλάτων και μοτοσικλετών.

 Χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης μετάβασης έργων για την
ανάπτυξη  βιώσιμων  οικονομικών  δραστηριοτήτων  σε  περιοχές  που  θα  επηρεαστούν
περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση

 Το  νέο  εγκεκριμένο  νομοθετικό  πλαίσιο  (Ν.  4685/2020)  «Εκσυγχρονισμός  της
περιβαλλοντικής  νομοθεσίας»,  που  απλοποιεί  τη  διαδικασία  αδειοδότησης  και
αδειοδότησης έργων ΑΠΕ

Συγκεκριμένα, στα μέσα του 2020, το Κοινοβούλιο θέσπισε το νόμο για την προώθηση της 
ηλεκτρικής κινητικότητας, μέσω του οποίου εισήγαγε:

- πολυάριθμα φορολογικά και άλλα κίνητρα για την προώθηση ηλεκτρονικών οχημάτων 

- διατάξεις για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρονικών οχημάτων 

- διατάξεις  σχετικά  με  τις  χωροταξικές  ρυθμίσεις  για  την  ανάπτυξη  και  εγκατάσταση
σταθμών φόρτισης.

Ο νόμος αυτός μετέφερε επίσης την οδηγία της ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακά 
αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (2019/1161/ΕΕ) στην ελληνική νομοθεσία. Μεταξύ 
άλλων, ο νόμος προβλέπει ότι:

- θα  δημιουργηθούν  δημόσιοι  σταθμοί  φόρτισης  και  δωρεάν  θέσεις  στάθμευσης  για
ηλεκτρονικά οχήματα.
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- τα έσοδα από  το  περιβαλλοντικό  τέλος  που  επιβάλλεται  στα  οχήματα  που  παράγουν
εκπομπές  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τη  δημιουργία  κινήτρων  για  την  προώθηση  των
ηλεκτρονικών οχημάτων  

- το κόστος χρέωσης ηλεκτρονικών οχημάτων θα εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς
Επιπλέον, ο νόμος παρέχει στις εταιρείες κίνητρα για την αγορά ηλεκτρονικών οχημάτων, όπως η
δυνατότητα αφαίρεσης μέρους του κόστους αγοράς συγκεκριμένων τύπων ηλεκτρονικών 
οχημάτων για φορολογικούς σκοπούς. (ILO)

Ο Δήμος Ρόδου

Η Ρόδος είναι ένα νησί που έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη δημογραφική (αλλά και οικονομική) 
ανάπτυξη από την ένταξή της στο Ελληνικό κράτος το 1947 και μετά. Ο πληθυσμός της αυξάνει 
συνεχώς και η αύξηση προβλέπεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2051. Το 2011, η Ρόδος 
αποτελούσε ένα από τα λιγότερο γερασμένα νησιά με ποσοστό γεροντικού πληθυσμού 14%,  τη 
στιγμή που ο πληθυσμός των ηλικιωμένων στην Ελλάδα αποτελούσε σχεδόν το 20% του 
συνολικού πληθυσμού. Η αύξηση του πληθυσμού σχετίζεται τόσο με την συνεχώς αυξανόμενη 
τουριστική δραστηριότητα όσο και με την διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και υπηρεσιών 
συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά του νομού Δωδεκανήσων. Ο μόνιμος πληθυσμός αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 10% έως το 2030 καταλήγοντας κατ’ επέκταση σε υψηλότερη ζήτηση ενέργειας και
υψηλότερο αποτύπωμα εκπομπών για το νησί.
Το νησί της Ρόδου ανήκει στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά. Ηλεκτροδοτείται από αυτόνομα
ηλεκτρικά συστήματα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο από τοπικούς 
θερμικούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο, βαρύ (μαζούτ) και 
ελαφρύ (ντίζελ), και σταθμούς ΑΠΕ, αιολικούς και φωτοβολταϊκούς. Το ηλεκτρικό σύστημα της 
Ρόδου περιλαμβάνει επίσης 2X5 MVA (15kV) υποβρύχιο καλώδιο, το οποίο τροφοδοτεί με 
ηλεκτρική ενέργεια τη γειτονική Χάλκη. Αναλυτικότερα, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την 
εγκατεστημένη ισχύ του αυτόνομου συστήματος της Ρόδου.

Πίνακας 2.1 Εγκατεστημένη ισχύς αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου

Θερμικές
Μονάδες

(MW)
ΑΠ (MW) ΦΒ (MW)

ΦΒ στέγης
(MW)

ΦΒ net
metering

(MW)
358,23 48,55 18,16 1,21 0,19

Επιπλέον της ηλεκτροπαραγωγής, μεγάλα ποσά ορυκτών καυσίμων εισάγονται στο νησί μέσω 
θαλάσσιων μεταφορών για την κάλυψη της ζήτησης στους τομείς μεταφορών και θέρμανσης.
Υπό αυτή την έννοια ο Δήμος Ρόδου επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση του νησιού σε ορυκτά 
καύσιμα μέσω της προώθησης τοπικά παραγόμενης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας με την προσδοκία την κάλυψη σημαντικού ποσοστού της 
πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας του νησιού το 2030. Επιπρόσθετα, προκειμένου να αυξηθεί η 
ενεργειακή ασφάλεια του νησιού και να μειωθεί το κατά κεφαλή κόστος και το αποτύπωμα 
ενέργειας, θα προωθηθούν και θα εφαρμοσθούν δράσεις διαχείρισης της ζήτησης από τον Δήμο 
αποτελώντας παράδειγμα αποτελεσματικής εξοικονόμησης ενέργειας και αυξημένης ενεργειακής 
απόδοσης.

Επιδιώξεις και Στόχοι

Τον Μάιο του 2018 η ΕΕ ανανέωσε την ολοκληρωμένη πολιτική της για την ενέργεια και την 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβάνοντας φιλόδοξους στόχους για το 2020 και το 2030. 
Προσδοκάται να τοποθετήσει την Ευρώπη στη σωστή πορεία, προς  ένα βιώσιμο μέλλον 
ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας χαμηλού άνθρακα:

- περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% μέχρι το 2020

- περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 43% μέχρι το 2030
Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της ΕΕ οφείλει να συμμορφώνεται με την πολιτική της ΕΕ. Οι στόχοι 
σε εθνικό επίπεδο μεταφράζονται σε 16% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2005.
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Ο Δήμος Ρόδου υπογράφοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων και αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο
ΣΔΑΕΚ δεσμεύεται να αναλάβει δράση σε τοπικό επίπεδο στην κατεύθυνση της αειφορίας.
Οι επιδιώξεις ορισμένες για το 2030 επικεντρώνονται:
1. Στην αύξηση της ασφαλούς παροχής ενέργειας
2. Στην μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ποσά ενέργειας
3. Στην μείωση του αποτυπώματος ενέργειας και εκπομπών αερίων φαινομένου 
θερμοκηπίου του νησιού
Οι στόχοι που ορίστηκαν για το 2030 επικεντρώνονται στην μείωση των εκπομπών αερίων 
φαινομένου θερμοκηπίου του νησιού κατά 40,18% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 (έτος 
βάσης, βλ. παρακάτω).
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΣΔΑΕΚ για την επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων όπως 
ορίστηκαν από το Δήμο Ρόδου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

- ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

- εξηλεκτρισμού των μεταφορών

- ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού

- ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και άρδευσης

- ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ζήτησης
καθώς και στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών και 
κατοίκων του νησιού στα έργα αυτά στοχεύοντας σε μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Ενδεικτικά, συγκεκριμένα οριζόντια έργα προτείνονται συμπληρωματικά με τις δράσεις του 
ΣΔΑΕΚ, που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ονομαστικά παρουσιάζονται παρακάτω τα εξής έργα:

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί καταγραφή του δικτύου οδοφωτισμού του οποίου το κόστος
λειτουργίας καλύπτει ο Δήμος και θα γίνουν προτάσεις μείωσης αυτού του κόστους μέσω της
βελτίωσης της  ενεργειακής  απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων. Προβλέπεται  να προταθεί  η
αντικατάσταση της πλειοψηφίας των φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας LED και
πιθανώς η και εγκατάσταση συστήματος προσαρμοστικού φωτισμού τύπου smart cities.  

Προτείνεται  να  γίνει  αρχική  πρόταση  μέτρων  για  την  ενεργειακή  αναβάθμισή  όλων  των
δημοτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό θα παραδοθεί στο Δήμο ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενεργειακής
Απόδοσης του οποίου η εκπόνηση αποτελεί υποχρέωση για όλους τους Δήμου με βάση την παρ.4
του  άρθρου  8  του  Νόμου  3855/2010.  Παράλληλα  θα  διερευνηθεί  η  επάρκεια  εγγράφων
δημοτικής  κυριότητας  για  τα  εν  λόγω  κτίρια.  Ο  στόχος  είναι  να  δημιουργηθεί  μια  βάση
δεδομένων καταγραφών για κάθε κτίριο ώστε να υπάρχει σχετική ωριμότητα για την υποβολή
σχετικών προτάσεων στις  αναμενόμενες  προσκλήσεις  για  χρηματοδότηση τέτοιων έργων από
εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.  

Προτείνεται να εκπονηθεί  προμελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού σε συνδυασμό με
μπαταρία το οποίο μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δύναται να καλύψει ενεργειακές
ανάγκες δημοτικών κτηρίων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω
σύστασης Ενεργειακής  Κοινότητας.  Θα πραγματοποιηθεί  επίσης διερεύνηση των δυνατοτήτων
του Δήμου να συμμετάσχει σε έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Τα έργα αυτά μπορεί να είναι
είτε  σε  φάση αδειοδότησης είτε  να  αποτελούν  νέες  προτάσεις.  Θα  προταθούν  συγκεκριμένα
σχήματα χρηματοδότησης και ιδιοκτησίας των έργων. 

Προτείνεται  να  πραγματοποιηθεί  αξιολόγηση της  κινητικότητας  στο  νησί  και  θα διαμορφωθεί
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σχέδιο  εισαγωγής  της  ηλεκτροκίνησης  με  την  εγκατάσταση  υποδομών  φόρτισης  ηλεκτρικών
οχημάτων και την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για αντικατάσταση του δημοτικού στόλου και
ιδιωτική χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

Προτείνεται  να  πραγματοποιηθεί  αναλυτική  καταγραφή  των  ενεργειακών  καταναλώσεων  των
περιοχών  και  να  παραχθεί  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  τους
εξολοκλήρου από τοπικά διαθέσιμες πηγές ενέργειας με στόχο τη μετατροπή τους σε σημεία
αναφοράς για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των ευρωπαϊκών νησιών. 

Οργανωτικοί και Χρηματοοικονομικοί Μηχανισμοί

Η επιτυχία του ΣΔΑΕΚ, εκτός από τον καλό σχεδιασμό και την εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους οργανωτικούς και χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. 
Συγκεκριμένες δομές συντονισμού και οργάνωσης θα σχηματισθούν και θα στελεχωθούν από 
προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την ολοκλήρωση των διαφόρων σταδίων της υλοποίησης και 
παρακολούθησης του ΣΔΑΕΚ. Οι πολίτες και φορείς μέσω της εμπλοκής τους στην διαδικασία 
ανάπτυξης του ΣΔΑΕΚ θα αποτελέσουν έναν πολύτιμο οργανωτικό μηχανισμό, κρίσιμο για την 
επιτυχία αυτής της προσπάθειας.
Παρόλα αυτά, για να ευοδωθούν όλες αυτές οι προσπάθειες συγκεκριμένα κονδύλια θα πρέπει να
διασφαλιστούν εκμεταλλευόμενοι όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η διασφάλιση των 
αναγκαίων πόρων και μηχανισμών χρηματοδότησης για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ θα 
είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Δήμο. Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται 
μερικές από της αναμενόμενες πηγές χρηματοδότησης:

- Κατανομή δημοτικού προϋπολογισμού

- Κατανομή περιφερειακού προϋπολογισμού

- Δάνεια

- Ανακυκλωμένα κεφάλαια

- ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

- Πράσινο Ταμείο

- Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δανεισμός) 

- Ταμείο Υποδομών

- Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

- Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

- Clean Energy for EU Islands 

- ELENA 

- JESSICA 

- NESOI

- Innovation Fund 

- EUKI Fund 

- Recovery Fund

- EEA Grants Horizon  Europe 

- Interreg Europe / MED / EL-CY
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- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Συνεταιρισμοί πολιτών

- Χρηματοδότηση από τρίτους

- Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
Σε κάθε περίπτωση θα επιλέγεται κατά την υλοποίηση των δράσεων η καταλληλότερη πηγή 
χρηματοδότησης.
Τα εργαλεία παρακολούθησης της ενέργειας και των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου 
αλλά και του ΣΔΑΕΚ, που παρέχονται από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 
με ενεργειακούς ελέγχους και ερωτηματολόγια, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής παρακολούθηση
της υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ και του ενεργειακού προφίλ της Ρόδου.

Ισοζύγιο Ενέργειας και Καταγραφή Εκπομπών στο Έτος Βάσης

Κατάσταση στο έτος βάσης

Το έτος 2015 έχει επιλεγεί ως έτος βάσης και υιοθετήθηκε υπολογιστική προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω αξιοποιώντας τα διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία, για να προσδιοριστεί το 
ενεργειακό προφίλ του νησιού.
Πληθώρα δεδομένων εισόδου χρησιμοποιήθηκαν είτε ως απευθείας πληροφορία ποσών ενέργειας
(δηλ. τελική ζήτηση ενέργειας των κατηγοριών που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο, μείγμα 
καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού, κτλ.) είτε ως έμμεση στατιστική και γενική 
πληροφορία που παρέχεται στα εργαλεία μοντελοποίησης (δηλ. προφίλ ζήτησης ενέργειας 
διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, τυπικές τιμές ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούμενων 
τεχνολογιών, κτλ.).
Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο (δημοτικά κτήρια, δημοτικός 
φωτισμός, δημοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, κτλ.) συλλέχθηκαν με συντονισμένο τρόπο 
από λογαριασμούς αγοράς ενέργειας (ηλεκτρισμού, καυσίμων, κτλ.) διαθέσιμων στα αρχεία του 
Δήμου, δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων για τα περασμένα χρόνια, ξεκινώντας από το 
έτος 2015. Με αυτή την διαδικασία μπήκαν τα θεμέλια για την εκκίνηση της διαδικασίας 
παρακολούθησης του δημοτικού ενεργειακού προφίλ, παρέχοντας έτσι στον Δήμο μια ουσιαστική 
εικόνα της έως τώρα ζήτησης και κόστους ενέργειας.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στην παρούσα φάση προβλήθηκαν στο έτος 2015 
λαμβάνοντας υπόψη τους καταγεγραμμένους ρυθμούς αύξησης των τελευταίων ετών. Παρ’ όλα 
αυτά, σε πολλές περιπτώσεις ενεργειακά δεδομένα που απεικονίζουν τις τιμές του 2015 ήταν 
άμεσα διαθέσιμα.

Τελική ζήτηση ενέργειας

Οικιακός Τομέας

Στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα της ενεργειακής μοντελοποίησης του έτους βάσης 
παρουσιάζονται για τον οικιακό τομέα. Οι πλέον καταναλισκόμενοι ενεργειακοί φορείς στον 
οικιακό τομέα είναι ο ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο με το τελευταίο να καλύπτει κυρίως ανάγκες 
θέρμανσης χώρου των κατοικιών. Το υγραέριο χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση και 
μαγείρεμα, παρομοίως και η βιομάζα, η οποία αφορά κυρίως την κατανάλωση καυσόξυλων, τα 
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις καίγονται σε ανοιχτά τζάκια. Τέλος, η ηλιακή ενέργεια 
αξιοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω των ηλιακών 
θερμοσιφώνων.

Πίνακας 3.1 Τελική ζήτηση ενέργειας του οικιακού τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Υγραέρι
ο

Ηλιακή
ενέργεια

Βιομάζα Σύνολο

Οικιακός 
Τομέας

251.202 38.666 4.393 36.987 9.884 341.13
1
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Ζεστό νερό 
χρήσης

35.959 4.623 0 36.987 0 77.569

Θέρμανση 
και ψύξη

84.064 34.042 0 0 6.808
124.91

5
Φωτισμός 31.434 0 0 0 0 31.434
Μαγείρεμα 40.518 0 4.393 0 3.075 47.987
Ψυγεία και 
καταψύκτες

30.832 0 0 0 0 30.832

Πλυντήρια 
και 
στεγνωτήρια

1.830 0 0 0 0 1.830

Πλυντήρια 
πιάτων

2.562 0 0 0 0 2.562

Τηλεοράσεις 2.441 0 0 0 0 2.441
Άλλες 
ηλεκτρικές 
συσκευές

21.561 0 0 0 0 21.561

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού
τομέα στους διάφορους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς. Οι τομείς θέρμανσης και ψύξης 
αποτελούν τους πλέον ενεργοβόρους τομείς ακολουθούμενοι από το ζεστό νερό χρήσης.

73,64%

11,33%

1,29% 10,84%
2,90%

Οικιακός Τομέας

Ηλεκτρισμός

Πετρέλαιο

Υγραέριο

Ηλιακή ενέργεια

Βιομάζα

Διάγραμμα 3.2 Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού τομέα στους
ενεργειακούς φορείς
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22,74%

36,62%
9,21%

14,07%

9,04%

0,54% 0,75% 0,72%

6,32%

Οικιακός Τομέας - Συνολική ενέργεια για τελική χρήση

Ζεστό νερό χρήσης

Θέρμανση και ψύξη

Φωτισμός

Μαγείρεμα

Ψυγεία και κατα-
ψύκτες

Πλυντήρια και 
στεγνωτήρια

Πλυντήρια πιάτων

Τηλεοράσεις

Άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές

Διάγραμμα 3.3 Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού τομέα στους υποτομείς 

Πρωτογενής τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 
βάσης για τον πρωτογενή τομέα αντικατοπτρίζοντας κυρίως την λατομική δραστηριότητα, αλλά 
και τις γεωργικές και μερικώς τις αλιευτικές δραστηριότητες. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι 
ενεργειακοί φορείς είναι το πετρέλαιο και ο ηλεκτρισμός καλύπτοντας ως επί τα πλείστον 
ενεργειακές ανάγκες του τομέα.

Πίνακας 3.2 Τελική ζήτηση ενέργειας του πρωτογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα Σύνολο

Πρωτογενής 
Τομέας

6.609 198.702 483 1.640 207.435

Γεωργία, 
δασοκομία και 
αλιεία

6.400 43.232 1.640 51.272

Ορυχεία και 
λατομεία

210 155.470 483 156.163

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του πρωτογενούς 
τομέα στους επιμέρους ενεργειακούς φορείς.
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Ηλεκτρισμός; 
3,19%

Πετρέλαιο; 
95,79%

Βενζίνη; 0,23% Βιομάζα; 0,79%

Πρωτογενής Τομέας

Διάγραμμα 3.4 Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του πρωτογενούς τομέα στους
ενεργειακούς φορείς

Δευτερογενής τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 
βάσης για τον δευτερογενή τομέα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο 
ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο και το μαζούτ.

Πίνακας 3.3 Τελική ζήτηση ενέργειας του δευτερογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Ηλεκτρ
ι-σμός

Μαζούτ Πετρέ-
λαιο

Υγραέρι
ο

Ηλιακή
ενέργεια

Βιομάζα Σύνολ
ο

Δευτερογενή
ς Τομέας

35.000 9.933 10.382 838 472 2.133 58.757

Μεταποίηση 10.666 5.960 6.229 838 472 2.133 26.298
Παροχή 
νερού, 
επεξεργασία 
λυμάτων, 
διαχείριση 
αποβλήτων 
και 
δραστηριότητ
ες 
εξυγίανσης

17.223 0 0 0 0 0 17.223

Κατασκευές 7.111 3.973 4.153 0 0 0 15.236

Οι υποτομείς μεταποίησης και κατασκευών είναι οι πλέον ενεργοβόροι του δευτερογενή τομέα. 
Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του δευτερογενούς 
τομέα στους επιμέρους ενεργειακού φορείς.
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44,76%

29,31%
25,93%

Δευτερογενής Τομέας

Μεταποίηση
Παροχή νερού, επε-
ξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλή-
των και δραστη-
ριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές

Διάγραμμα 3.5  Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του δευτερογενή τομέα στους
υποτομείς

59,57%
16,90%

17,67%

1,43% 0,80%

3,63%

Δευτερογενής Τομέας

Ηλεκτρισμός

Μαζούτ

Πετρέλαιο

Υγραέριο

Ηλιακή ενέργεια

Βιομάζα

Διάγραμμα 3.6   Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του δευτερογενή τομέα στους
ενεργειακούς φορείς 

Τριτογενής τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 
βάσης για τον τριτογενή τομέα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο 
ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο. Το υγραέριο και η βιομάζα (στην μορφή κάρβουνου) 
χρησιμοποιούνται κυρίως στα εστιατόρια για μαγείρεμα, ενώ η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται 
κυρίως για την κάλυψη της ζήτησης ζεστού νερού χρήσης από τα ξενοδοχεία.

11

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Πίνακας 3.4 Τελική ζήτηση ενέργειας του τριτογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Ηλεκτρισμό
ς

Πετρέλαιο Υγραέρι
ο

Ηλιακή
ενέργεια

Βιομάζα Σύνολο

Τριτογενής 
Τομέας

502.692 90.144 4.159 21.737 1.825 620.556

Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο,
επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών

68.021 4.490 0 665 0 73.177

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
παροχής 
καταλύματος και
υπηρεσιών 
εστίασης

275.563 57.064 4.159 20.070 1.825 358.680

Γενική δημόσια 
διοίκηση και 
κοινωνική 
ασφάλιση

19.099 4.206 0 0 0 23.305

Εκπαίδευση 12.538 16.161 0 0 0 28.699
Δραστηριότητες 
σχετικές με την 
ανθρώπινη 
υγεία και την 
κοινωνική 
μέριμνα

3.228 1.458 0 0 0 4.686

Άλλες υπηρεσίες 102.468 6.764 0 1.002 0 110.234
Δημοτικός/δημό
-σιος φωτισμός

21.775 0 0 0 0 21.775

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του τριτογενούς τομέα 
στους επιμέρους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς.

11,79%

57,80%

3,76%
4,62%

0,76%

17,76%

3,51%

Τριτογενής Τομέας
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών

Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης

Γενική δημόσια διοίκηση και 
κοινωνική ασφάλιση

Εκπαίδευση

Δραστηριότητες σχετικές με 
την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα

Άλλες υπηρεσίες

Δημοτικός/δημόσος φωτισμός

Διάγραμμα 3.7   Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τριτογενή τομέα στους υποτομείς 
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Ηλεκτρισμός; 81,01%

Πετρέλαιο; 14,53%

Υγραέριο; 0,67%

Ηλιακή ενέργεια; 
3,50%

Βιομάζα; 0,29%

Τριτογενής Τομέας

Διάγραμμα 3.8   Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τριτογενή τομέα στους
ενεργειακούς φορείς

Τομέας Μεταφορών

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 
βάσης για τον τομέα μεταφορών.

Πίνακας 3.5 Τελική ζήτηση ενέργειας του τομέα μεταφορών στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Πετρέλαιο Βενζίνη Σύνολο

Μεταφορές 188.702 322.558 511.260
Αστικές και προαστιακές χερσαίες 
μεταφορές επιβατών

4.662 1.075 5.737

Άλλες οδικές υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών (ταξί, τουρισμός, σχολικά 
λεωφορεία, κλπ.)

121.988 28.128 150.116

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες μετακόμισης

2.614 25.000 27.614

Ιδιωτικές μεταφορές 59.438 268.355 327.793

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών 
στους επιμέρους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς.
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1,12%

29,36%

5,40%

64,11%

Τομέας Μεταφορών

Αστικές και προαστιακές 
χερσαίες μεταφορές 
επιβατών

Άλλες οδικές υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών 
(ταξί, τουρισμός, σχο-
λικά λεωφορεία, κλπ.)

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες μετακόμισης

Ιδιωτικές μεταφορές

Διάγραμμα 3.9   Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών στους υποτομείς

36,91%

63,09%

Τομέας Μεταφορών

Πετρέλαιο

Βενζίνη

Διάγραμμα 3.10   Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών στους
ενεργειακούς φορείς

Μετατροπή ενέργειας

Η Ρόδος ως ηλεκτρικά αυτόνομο νησί καλύπτει την πλειονότητα της ζήτησης σε ηλεκτρική 
ενέργεια από τους τοπικούς θερμικούς σταθμούς, στους οποίους χρησιμοποιείται κυρίως μαζούτ. 
Το 7% του ηλεκτρισμού παράγεται από εγκατεστημένα αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά.
Δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής θερμότητας ή ψύξης στο νησί.
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Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στους 
διάφορους ενεργειακούς φορείς.

Μαζούτ; 
87,37%

Πετρέλαιο; 
6,16% Αιολική 

ενέργεια; 
4,78%

Ηλιακή 
ενέργεια; 
1,69%

Διάγραμμα 3.11   Κατανομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους διαφορετικούς
ενεργειακούς φορείς

Πρωτογενή ζήτηση ενέργειας

Ένα ποσοστό της τάξης του 7% της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας καλύπτεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα εναπομείναντα ποσά καλύπτονται από τοπική κατανάλωση 
ορυκτών καυσίμων, με το πετρέλαιο να είναι το δεύτερο σημαντικό καύσιμο κυρίως λόγω της 
ζήτησης ενέργειας για θέρμανση.

60,87%

21,40%

10,51% 0,31%

3,31%
3,09%

0,50%

Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας

Μαζούτ

Πετρέλαιο

Βενζίνη

Υγραέριο

Αιολική ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια

Βιομάζα

Διάγραμμα 3.12   Κατανομή ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας ανά ενεργειακό φορέα
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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Στον επόμενο πίνακα και τα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από τοπικά καταναλισκόμενα ορυκτά καύσιμα. Για τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται 
οι προτεινόμενοι συντελεστές εκπομπών του IPCC.

Πίνακας 3.6 Τελική ζήτηση ενέργειας του τομέα μεταφορών στο έτος βάσης 2015 [MWh]

Τομέας Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση (τόνοι)
Οικιακός Τομέας 186.444
Πρωτογενής Τομέας 57.780
Δευτερογενής Τομέας 30.136
Τριτογενής Τομέας 375.400
Τομέας Μεταφορών 130.700
Σύνολο 780.339

23,89%

7,40%

3,86%

48,10%

16,75%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση

Οικιακός Τομέας

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

Τομέας Μεταφορών

Διάγραμμα 3.13   Κατανομή συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  από τελική χρήση
στους διάφορους τομείς
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14,11%

36,31%

11,75%

15,68%

11,53%
0,68% 0,96%

0,91%

8,06%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Οικιακός Τομέας

Ζεστό νερό χρήσης

Θέρμανση και ψύξη

Φωτισμός

Μαγείρεμα

Ψυγεία και κατα-
ψύκτες

Πλυντήρια και 
στεγνωτήρια

Πλυντήρια πιάτων

Τηλεοράσεις

Άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές

Διάγραμμα 3.14   Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον οικιακό τομέα

27,70%

72,30%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Πρωτογενής
 Τομέας

Γεωργία, δασοκομία 
και αλιεία

Ορυχεία και λα-
τομεία

Διάγραμμα 3.15   Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον πρωτογενή τομέα
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36,35%

39,84%

23,81%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Δευτερογενής
 Τομέας

Μεταποίηση

Παροχή νερού, επεξερ-
γασία λυμάτων, διαχεί-
ριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίαν-
σης

Κατασκευές

Διάγραμμα 3.16   Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον δευτερογενή τομέα

12,95%

55,48%

3,85%

3,48%

0,70%

19,51%

4,04%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Τριτογενής Τομέας

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών

Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και υπη-
ρεσιών εστίασης

Γενική δημόσια διοίκηση και 
κοινωνική ασφάλιση

Υπηρεσίες άμυνας και δικαιοσύ-
νης, αστυνομία και πυσοσβεστικά 
σώματα

Εκπαίδευση

Δραστηριότητες σχετικές με την 
ανθρώπινη υγεία και την κοι-
νωνική μέριμνα

Άλλες υπηρεσίες

Δημοτικός/δημόσος φωτισμός

Διάγραμμα 3.17   Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον τριτογενή τομέα
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1,16%

30,28%

5,30%

63,27%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Τομέας Μεταφορών

Αστικές και προαστιακές 
χερσαίες μεταφορές επι-
βατών

Άλλες οδικές υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών (ταξί, 
τουρισμός, σχολικά λεω-
φορεία, κλπ.)

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπη-
ρεσίες μετακόμισης

Ιδιωτικές μεταφορές

Διάγραμμα 3.18   Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον τομέα των
μεταφορών

Έργα και Δράσεις έως το 2030

Το ΣΔΑΕΚ Ρόδου έχει αναπτυχθεί με σκοπό να διασφαλίσει την ενεργό συνεισφορά του Δήμου, 
των πολιτών και λοιπών φορέων στην επίτευξη των εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την 
μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου έως το 2030. Το μακροπρόθεσμό 
όραμα του Δήμου Ρόδου είναι να επιτύχει τον περιορισμό των ταχέως αυξανόμενων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα του νησιού μέσω της υιοθέτησης τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και 
εισάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην πλευρά της παραγωγής και της ζήτησης.
Ένα ευρύ φάσμα δράσεων συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης καλύπτοντας όλους τους 
βασικούς τομείς δραστηριότητας του νησιού. Η επιλογή των δράσεων πραγματοποιήθηκε αφού 
λήφθηκαν υπόψη διάφορα εναλλακτικά σενάρια με σκοπό την μεγιστοποίηση του στόχου 
μείωσης των εκπομπών με το ελάχιστο κόστος δεδομένου παράλληλα του διαθέσιμου χρονικού 
πλαισίου αλλά και των προσφάτως διαμορφωμένων εθνικών και τοπικών οικονομικών συνθηκών.
Για τους τομείς που σχετίζονται με το Δημόσιο, ο Δήμος θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για το 
υπόλοιπο νησί, εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Για 
τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας, ο Δήμος θα προωθήσει αντίστοιχες οριζόντιες δράσεις, 
ενώ για την παραγωγή ηλεκτρισμού ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της τοπικά παραγομένης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εισαγωγή ορυκτών καυσίμων.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται περιληπτικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσω της 
υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή από ΑΠΕ και την
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς 
δράσεις ανά τομέα δραστηριότητας παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.

Πίνακας 4.1 Αναμενόμενα αποτελέσματα ΣΔΑΕΚ το 2030 για κάθε τομέα δραστηριότητας

Τομείς Αναμενόμενη
εξοικονόμηση

ενέργειας

Αύξηση παραγωγής
από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Αναμενόμενη μείωση
εκπομπών διοξειδίου

του άνθρακα
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(MWh/έτος) (MWh/έτος) (τόνοι/έτος)
Οικιακός 6.106 9.443 8.760
Πρωτογενής 364 -115 333
Δευτερογενής 393 -170 662
Τριτογενής 7.354 11.283 14.992
Μεταφορές 3.492 834
Δευτερογενής 
παραγωγή 
ενέργειας

- 12.720 2.925

Σύνολο 17.710 33.161 28.506

Οικιακός Τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον οικιακό 
τομέα. Οι δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και στην
ενεργειακή απόδοση στην καθημερινή ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών αλλά και στην 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την θέρμανση χώρων και νερού. Επίσης, σε 
κάποιες περιπτώσεις προωθείται η υποκατάσταση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων από 
ηλεκτρισμό λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παράλληλα θα προωθηθεί η τοπικά παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.

Πίνακας 4.2 Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον οικιακό τομέα

Τομείς
και

πεδία
δράσης

Δράσεις
Υπεύθυνο
ς για την
εφαρμογή

Αναμενόμε-
νη

εξοικονό-
μηση

ενέργειας
(MWh/έτος)

Αύξηση
παραγωγής
από ΑΠΕ

(MWh/έτος)

Αναμενόμε-
νη μείωση
εκπομπών
διοξειδίου

του
άνθρακα

(τόνοι/έτος)
Οικιακός Τομέας

Ζ
εσ

τό
 ν

ερ
ό
 χ

ρ
ή
σ
η
ς

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για ζεστό νερό
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

3.482 1.512 1.417

Αύξηση έως 90% της 
συνολικής ενεργειακής 
ζήτησης ζεστού νερού 
από ηλιακή θερμική 
ενέργεια μέχρι το 2030

Δήμος
Ρόδου - 7.231 1.654

Θ
έρ

μ
α
νσ

η
 κ

α
ι 
ψ

ύ
ξη

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για θέρμανση 
χώρων κατά 30% με 
επεμβάσεις στο κτιριακό
κέλυφος των κατοικιών 
και προώθηση 
καθημερινών μέτρων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου 155 -84 277

Αύξηση κατά 50% της 
συνολικής ζήτησης 
ενέργειας για θέρμανση 
χώρων παρεχόμενη από 
βιομάζα μέχρι το 2030

Δήμος
Ρόδου

1.114 1.188 2.513
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Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για ψύξη 
χώρων κατά 30% με 
επεμβάσεις στο κτιριακό
κέλυφος των κατοικιών 
και προώθηση 
καθημερινών μέτρων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου 183 -99 277

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού κατά 30% 
μέχρι το 2030 μέσω της 
προώθησης 
κλιματιστικών με 
inverter ενεργειακής 
κλάσης Α

Δήμος
Ρόδου 155 -84 327

Φ
ω

τι
σ
μ
ό
ς

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για φωτισμό 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

28 - 65

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης των 
συστημάτων φωτισμού 
κατά 30% μέχρι το 
2030 μέσω της χρήσης 
ενεργειακά αποδοτικών 
λαμπτήρων

Δήμος
Ρόδου 194 - 458

Μ
α
γε

ίρ
εμ

α

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για μαγείρεμα 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

48 -30 98

Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των συσκευών 
μαγειρέματος μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικές 
ενεργειακής κλάσης Α

Δήμος
Ρόδου 302 -192 620

Ψ
υ
γε

ία
 κ

α
ι

κα
τα

ψ
ύ
κτ

ες Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας των 
ηλεκτρικών συσκευών 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

32 - 76
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Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικά

Δήμος
Ρόδου

200 - 472

Π
λυ

ντ
ή
ρ
ια

 κ
α
ι 
σ
τε

γν
ω

τή
ρ
ες

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας των 
ηλεκτρικών συσκευών 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

2 - 5

Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικά

Δήμος
Ρόδου

12 - 28

Π
λυ

ντ
ή
ρ
ια

 π
ιά

τω
ν

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας των 
ηλεκτρικών συσκευών 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου 3 - 6

Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικά

Δήμος
Ρόδου

17 - 39

Τ
η
λε

ο
ρ
ά
σ
ει

ς

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας των 
ηλεκτρικών συσκευών 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

3 - 6

Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικά

Δήμος
Ρόδου

16 - 37

22

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Ά
λλ

ες
 η

λε
κτ

ρ
ικ

ές
 σ

υ
σ
κε

υ
ές

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας των 
ηλεκτρικών συσκευών 
κατά 30% με την 
προώθηση καθημερινών
μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος
Ρόδου

23 - 53

Αύξηση κατά 30% της 
ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικά

Δήμος
Ρόδου

140 - 330

Πρωτογενής Τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον 
πρωτογενή τομέα. Οι δράσεις επικεντρώνονται στον γεωργικό τομέα με στόχο την μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας από τους επαγγελματίες του χώρου και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης.

Πίνακας 4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον πρωτογενή τομέα

Τομείς
και

πεδία
δράση

ς

Δράσεις
Υπεύθυνος

για την
εφαρμογή

Αναμενόμενη
εξοικονόμηση

ενέργειας
(MWh/έτος)

Αύξηση
παραγωγής
από ΑΠΕ

(MWh/έτος)

Αναμενόμε-
νη μείωση
εκπομπών
διοξειδίου

του άνθρακα
(τόνοι/έτος)

Πρωτογενής Τομέας

Γε
ω

ρ
γί

α
, 

δ
α
σ
ο
κο

μ
ία

 κ
α
ι 
α
λι

εί
α

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για  τη 
γεωργία, τη 
δασοκομία και την 
αλιεία κατά 20%, με 
την προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
επαγγελματίες

Δήμος Ρόδου
– Τοπικοί

συνεταιρισμοί
39 -12 36

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
γεωργικών 
συστημάτων 
άρδευσης μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών αρδευτικών 
συστημάτων με νέα 
πιο αποδοτικά

Δήμος Ρόδου
– Τοπικοί

συνεταιρισμοί
325 -103 297
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Δευτερογενής Τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον 
δευτερογενή τομέα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνεργασία μεταξύ του Δήμου και τοπικών 
οργανώσεων ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση των τοπικών επιχειρήσεων στον ορισμό αρχικών 
στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
εξοπλισμών και υπηρεσιών. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στους δημοτικούς τομείς 
παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων σχεδιάστηκαν δράσεις για την 
μείωσή της, ενώ την υλοποίηση και χρηματοδότηση των δράσεων θα αναλάβει ο Δήμος με ίδιους 
πόρους.

Πίνακας 4.4 Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον δευτερογενή τομέα

Τομείς
και

πεδία
δράσης

Δράσεις
Υπεύθυνος

για την
εφαρμογή

Αναμενόμε-
νη

εξοικονόμη-
ση

ενέργειας
(MWh/έτος)

Αύξηση
παραγωγής
από ΑΠΕ

(MWh/έτος)

Αναμενόμε-
νη μείωση
εκπομπών
διοξειδίου

του
άνθρακα

(τόνοι/έτος)
Δευτερογενής Τομέας

Μ
ετ

α
π
ο
ίη

σ
η

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για 
μεταποίηση κατά 
20% με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος Ρόδου
- Τοπικοί

συνεταιρισμοί
15 -15 20

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
τεχνολογιών 
παραγωγής μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συστημάτων
με νέα πιο αποδοτικά

Δήμος Ρόδου
- Τοπικοί

συνεταιρισμοί
158 -155 209

Π
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ο
ύ
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εξ
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γα
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υ
μ
ά
τω
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α
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ς 
εξ

υ
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α
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η
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Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για  
παροχή νερού, 
διαχείριση 
αποβλήτων και 
δραστηριότητες 
εξυγίανσης κατά 
20%, με την 
προώθηση προώθηση
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καταναλωτές

Δήμος Ρόδου 11 - 25

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
αντλιοστασίων που 
λειτουργούν για την 
υποστήριξη του 
τομέα μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου 108 - 255
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με την εισαγωγή  
μετατροπέων για 
τους υφιστάμενους 
σταθμούς άντλησης 
ή αντικατάσταση των
παλιών σταθμών με 
νέες αποδοτικές

Κ
α
τα

σ
κε

υ
ές

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για  τις 
κατασκευές κατά 
20%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
επαγγελματίες

Δήμος Ρόδου
- Τοπικοί

συνεταιρισμοί
9 - 14

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
τεχνολογιών 
κατασκευής μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συστημάτων
με νέα πιο αποδοτικά

Δήμος Ρόδου
- Τοπικοί

συνεταιρισμοί
93 - 139

Τριτογενής Τομέας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τριτογενή
τομέα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνεργασία του Δήμου με ενώσεις τοπικών επιχειρήσεων 
ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση των τοπικών επιχειρήσεων στον ορισμό αρχικών στόχων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εξοπλισμών και 
υπηρεσιών.
Ειδικά για τον τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα
του τουρισμού για το νησί, ένα ευρύ φάσμα δράσεων σχεδιάζονται αποσκοπώντας στην μείωση 
της εποχιακά αυξημένης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά την τουριστική περίοδο.
Για τους υποτομείς που σχετίζονται άμεσα με τον Δήμο (γενική δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, 
κέντρα υγείας και δημοτικός φωτισμός) οι δράσεις που σχεδιάζονται όσον αφορά την ενεργειακή 
κατανάλωση των αντίστοιχων κτιρίων (δημαρχείο, σχολεία, κέντρο υγείας, φωτισμός δρόμων, 
κτλ.) και συστημάτων θα υλοποιηθούν στις περισσότερες περιπτώσεις από το προσωπικό του 
Δήμου και με δημοτική χρηματοδότηση.

Πίνακας 4.5 Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον τριτογενή τομέα

Τομείς και
πεδία

δράσης
Δράσεις

Υπεύθυνο
ς για την
εφαρμογή

Αναμενόμε-
νη

εξοικονόμη-
ση

ενέργειας
(MWh/έτος)

Αύξηση
παραγωγής
από ΑΠΕ

(MWh/έτος)

Αναμενόμε-
νη μείωση
εκπομπών
διοξειδίου

του
άνθρακα

(τόνοι/έτος)
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Τριτογενής Τομέας
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μ
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σ
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Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για το 
χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο κατά 30%, 
με την προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
επαγγελματίες

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί

συνεταιρι-
σμοί

96 -9 214

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού μέχρι το
2030 μέσω της 
προώθησης 
κλιματιστικών με 
inverter
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών 
με πιο 
αποτελεσματικές

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

370 -33 828

Αύξηση κατά 20% 
της συνολικής 
ζήτησης ενέργειας 
για θέρμανση χώρων
παρεχόμενη  από 
αντλίες θερμότητας 
μέχρι το 2030

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

37 - 43

Δ
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υ
π
η
ρ
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π
α
ρ
ο
χή
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ς
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υ
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ρ
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εσ
τί

α
σ
η
ς

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για 
δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 
και διαμονής κατά 
30%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από το 
προσωπικό, τους 
ιδιοκτήτες και τους 
επισκέπτες

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται
ρισμοί

1.138 -265 849

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 40% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού μέχρι το

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

1.664 -1.005 3.224
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2030 μέσω της 
προώθησης των 
κλιματιστικών με 
inverter και 
αισθητήρων 
απενεργοποίησης 
κατά το άνοιγμα των 
θυρών
- Αύξηση κατά 40% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών 
με πιο 
αποτελεσματικές και 
την  προώθηση της 
κάρτας-κλειδί προς 
απενεργοποίηση των 
ηλεκτρικών 
συσκευών
Αύξηση κατά 50% 
της συνολικής 
ζήτησης για 
θέρμανση 
παρεχόμενη από 
βιομάζα μέχρι το 
2030 στις υπηρεσίες 
παροχής 
καταλύματος
Αύξηση κατά 89% 
της συνολικής 
ενεργειακής ζήτησης 
ζεστού νερού από 
ηλιακή ενέργεια 
μέχρι το 2030 στις 
υπηρεσίες παροχής 
καταλύματος

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

22 10.201 1.417

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για τις 
επιχειρήσεις εστίασης
κατά 30%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
ιδιοκτήτες και το 
προσωπικό

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

438 -265 849

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 40% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού μέχρι το
2030 μέσω της 
προώθησης των 
κλιματιστικών με 

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

2.195 -1.326 4.253
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inverter
- Αύξηση κατά 40% 
την ενεργειακής 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών 
με πιο 
αποτελεσματικές και 
την προώθηση 
αισθητήρων κίνησης 
για το φωτισμό στην 
τουαλέτα
- Αύξηση κατά 40% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συσκευών 
μαγειρέματος μέχρι 
το 2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών 
με πιο 
αποτελεσματικές
Αύξηση κατά 20% 
της συνολικής 
ζήτησης για 
θέρμανση 
παρεχόμενη από 
αντλίες θερμότητας 
μέχρι το 2030 στις 
υπηρεσίες εστίασης
Αύξηση κατά 89% 
της συνολικής 
ενεργειακής ζήτησης 
ζεστού νερού από 
ηλιακή ενέργεια 
μέχρι το 2030 στις 
υπηρεσίες εστίασης

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

74 2.271 568
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σ
φ

ά
λι

σ
η Μείωση του ετήσιου 

ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για τη 
δημόσια διοίκηση και
κοινωνική ασφάλιση 
κατά 30%, με την 
εισαγωγή 
ενεργειακών 
υπεύθυνων στα 
αντίστοιχα κτίρια και 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
εργαζόμενους

Δήμος
Ρόδου 21 - 44

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
συστημάτων 

Δήμος
Ρόδου

134 - 278
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κλιματισμού μέχρι το
2030 με την 
εισαγωγή των 
κλιματιστικών με 
inverter
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης των 
παλαιών συσκευών 
με πιο αποδοτικές 
(πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις) και την 
προώθηση 
αισθητήρων κίνησης 
για το φωτισμό στην 
τουαλέτα
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
θέρμανσης έως το 
2030 με την 
αντικατάσταση των 
παλαιών παραθύρων 
και κουφωμάτων των
δημόσιων κτιρίων με 
πιο αποτελεσματικά
Αύξηση έως 50% της
συνολικής ζήτηση 
ενέργειας για 
θέρμανση χώρων  
από αντλίες 
θερμότητας μέχρι το 
2030

Δήμος
Ρόδου

21 - -54

Ε
κπ

α
ίδ

ευ
σ
η Μείωση του ετήσιου 

ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για την 
εκπαίδευση κατά 
30%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
καθηγητές και τους 
μαθητές

Δήμος
Ρόδου -
Σχολικές
Επιτροπές

29 - 42

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης των 
παλαιών συσκευών 
με πιο αποδοτικές 
(πράσινες δημόσιες 

Δήμος
Ρόδου -
Σχολικές
Επιτροπές

140 - 203
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συμβάσεις) και την 
προώθηση 
αισθητήρων κίνησης 
για το φωτισμό στην 
τουαλέτα
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
θέρμανσης έως το 
2030 με την 
αντικατάσταση των 
παλαιών παραθύρων 
και κουφωμάτων των
δημόσιων κτιρίων με 
πιο αποτελεσματικά
Αύξηση έως 50% της
συνολικής ζήτηση 
ενέργειας για 
θέρμανση χώρων  
από βιομάζα μέχρι το
2030

Δήμος
Ρόδου -
Σχολικές
Επιτροπές

17 1.645 135
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να Μείωση του ετήσιου 

ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για τις 
δραστηριότητες 
σχετικές με την 
ανθρώπινη υγεία και 
την κοινωνική 
μέριμνα κατά 30%, 
με εισαγωγή 
ενεργειακών 
υπεύθυνων στα 
αντίστοιχα κτίρια και 
την προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
εργαζόμενους και 
τους επισκέπτες

Δήμος
Ρόδου -
Κέντρα
Υγείας –
Νοσοκο-

μείο

6 - 12

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού μέχρι το
2030 με την 
εισαγωγή των 
κλιματιστικών με 
inverter
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης των 
παλαιών συσκευών 
με πιο αποδοτικές 
(πράσινες δημόσιες 

Δήμος
Ρόδου -
Κέντρα
Υγείας –
Νοσοκο-

μείο

25 - 46
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συμβάσεις) και την 
προώθηση 
αισθητήρων κίνησης 
για το φωτισμό στην 
τουαλέτα
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
συστημάτων 
θέρμανσης έως το 
2030 με την 
αντικατάσταση των 
παλαιών παραθύρων 
και κουφωμάτων των
δημόσιων κτιρίων με 
πιο αποτελεσματικά
Αύξηση κατά 50% 
της συνολικής 
ζήτησης για 
θέρμανση 
παρεχόμενη από 
αντλίες θερμότητας 
μέχρι το 2030
- Αύξηση κατά 90% 
της συνολικής 
ενεργειακής ζήτησης 
ζεστού νερού από 
ηλιακή ενέργεια 
μέχρι το 2030

Δήμος
Ρόδου -
Κέντρα
Υγείας –
Νοσοκο-

μείο

6 131 6

Ά
λλ

ες
 υ

π
η
ρ
εσ

ίε
ς Μείωση του ετήσιου 

ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για τις 
άλλες υπηρεσίες 
κατά 30%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους 
επαγγελματίες

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

144 -13 323

Μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
συστημάτων 
κλιματισμού μέχρι το
2030 μέσω της 
προώθησης των 
κλιματιστικών με 
inverter
- Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
ηλεκτρικών 
συσκευών μέχρι το 
2030 μέσω της 
αντικατάστασης 
παλαιών συσκευών 
με πιο 
αποτελεσματικές

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

557 -50 1.247

Αύξηση έως 20% της Δήμος 46 - 53
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συνολικής ζήτηση 
ενέργειας για 
θέρμανση χώρων  
από αντλίες 
θερμότητας μέχρι το 
2030

Ρόδου -
Τοπικοί
συνεται-
ρισμοί

Δ
η
μ
οτ

ικ
ός

 /
 δ

η
μ
ό
σ
ιο

ς 
φ

ω
τι

σ
μ
ό
ς

Μείωση του ετήσιου 
ρυθμού ζήτησης 
ενέργειας για το 
δημόσιο φωτισμό 
κατά 30%, με την 
προώθηση 
καθημερινών μέτρων
εξοικονόμησης 
ενέργειας από τις 
τοπικές αρχές

Δήμος
Ρόδου -

ΔΕΗ
28 - 67

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακή 
απόδοσης των 
δημόσιων 
συστημάτων 
φωτισμού έως το 
2030 με τη χωρική 
και την τεχνική 
βελτιστοποίηση του 
δικτύου φωτισμού.

Δήμος
Ρόδου -

ΔΕΗ
147 - 348

Τομέας Μεταφορών

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα 
μεταφορών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προώθηση τεχνικών οικολογικής οδήγησης από τους 
αντίστοιχους οδηγούς και στην εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στον νησιωτικό στόλο σε 
συνεργασία με εταιρίες σχετικές με κάθε υποτομέα (λεωφορεία, ταξί, κτλ.) αλλά και με τους 
κατοίκους. Η αύξηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων 
προωθείται με το δεδομένο ότι παράλληλα προωθείται και η τοπική παραγωγή ηλεκτρισμού από 
ΑΠΕ.
Ο Δήμος θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποτελώντας τον πρωτοπόρο στην εφαρμογή τον 
προτεινόμενων δράσεων για τον δημοτικό στόλο.

Πίνακας 4.6 Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα μεταφορών

Τομείς
και

πεδία
δράσης

Δράσεις
Υπεύθυνος

για την
εφαρμογή

Αναμενόμε-
νη

εξοικονό-
μηση

ενέργειας
(MWh/έτος)

Αύξηση
παραγωγής
από ΑΠΕ

(MWh/έτος)

Αναμενόμε-
νη μείωση
εκπομπών
διοξειδίου

του
άνθρακα

(τόνοι/έτος)
Τομέας Μεταφορών

Α
σ
τι

κέ
ς 

κα
ι

π
ρ
ο
α
σ
τι

α
κέ

ς
χε

ρ
σ
α
ίε

ς Αύξηση κατά 150%  
της ζήτησης 
ενέργειας  των 
ασικών και 
προαστιακών 
μεταφορών υπέρ των
δημόσιων 
μεταφορών έως το 

Δήμος Ρόδου
- Ροδιακός
Οργανισμός
Δημοτικών

Αυτοκινήτων
(Ρ.Ο.Δ.Α.)

-19 - -14
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μ
ετ

α
φ

ο
ρ
ές

 ε
π
ιβ

α
τώ

ν

2030 με την 
εξασφάλιση της 
ποιότητας που 
προσφέρουν οι 
δημόσιες μεταφορές 
και την προώθηση 
κατασκευής και 
χρήσης 
ποδηλατοδρόμων.
Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
οδικών μεταφορών 
επιβατών έως το 
2030 με την 
προώθηση της 
οικολογικής 
οδήγησης

Δήμος Ρόδου
-

Μεταφορικές
εταιρίες -

Ταξί

34 - 25

Αύξηση κατά 10% 
της ζήτησης 
ενέργειας μεταφοράς
επιβατών που 
παρέχεται από 
ηλεκτρισμό έως το 
2030 με την 
προώθηση υβριδικών
- ηλεκτρικών 
λεωφορείων

Δήμος Ρόδου - - -18

Ά
λλ

ες
 ο

δ
ικ

ές
 υ

π
η
ρ
εσ

ίε
ς 

μ
ετ

α
φ

ο
ρ
ά
ς 

επ
ιβ

α
τώ

ν
(τ

α
ξί

, 
σ
χο

λι
κά

 λ
εω

φ
ο
ρ
εί

α
, 

κτ
λ.

)

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των άλλων
οδικών υπηρεσιών 
μέχρι το 2030 μέσω 
της προώθησης της 
οικολογικής 
οδήγησης

Δήμος Ρόδου 889 - 646

Αύξηση κατά 10% 
της ζήτησης 
ενέργειας των άλλων
οδικών υπηρεσιών 
που παρέχεται από 
ηλεκτρισμό έως το 
2030 με την 
προώθηση των 
υβριδικών - 
ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Δήμος Ρόδου - - -470

Ο
δ
ικ

ές
 μ

ετ
α
φ

ο
ρ
ές

εμ
π
ο
ρ
ευ

μ
ά
τω

ν 
κα

ι 
υ
π
η
ρ
εσ

ίε
ς

μ
ετ

α
π
οί

η
σ
η
ς

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
οδικών μεταφορών 
και υπηρεσιών 
μετακόμισης μέχρι το
2030 μέσω της 
προώθησης της 
οικολογικής 
οδήγησης

Δήμος Ρόδου 164 - 113

Αύξηση κατά 10% 
της ζήτησης 
ενέργειας των 

Δήμος Ρόδου - - -88
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οδικών μεταφορών 
και υπηρεσιών 
μετακόμισης που 
παρέχεται από 
ηλεκτρισμό έως το 
2030 με την 
προώθηση των 
υβριδικών - 
ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Ιδ
ιω

τι
κέ

ς 
μ
ετ

α
φ

ο
ρ
ές

Μείωση κατά 75% 
του ρυθμού αύξησης 
της ζήτησης 
ενέργειας των 
ιδιωτικών 
μεταφορών μέχρι το 
2030 μέσω της 
προώθησης  
βιώσιμης μεταφορών
(δημόσιες 
συγκοινωνίες, 
ποδήλατο).

Δήμος Ρόδου 483 - 336

Αύξηση κατά 30% 
της ενεργειακής 
απόδοσης των 
ιδιωτικών 
μεταφορών μέχρι το 
2030 μέσω της 
προώθησης της 
οικολογικής 
οδήγησης

Δήμος Ρόδου 1.942 - 1.351

Αύξηση κατά 10% 
της ζήτησης 
ενέργειας των 
ιδιωτικών 
μεταφορών που 
παρέχεται από 
ηλεκτρισμό έως το 
2030 με την 
προώθηση των 
υβριδικών - 
ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Δήμος Ρόδου - - -1.046

Δευτερογενής Παραγωγή Ενέργειας και Ροές Ενέργειας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για την 
δευτερογενή παραγωγή ενέργειας. Ο Δήμος θα επιδιώξει τη σύσταση ενεργειακής κοινότητες σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς με στόχο τη μείωση των ενεργειακών δαπανών και τη προώθηση 
καθαρής ενέργειας. ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά αιολικών, φωτοβολταϊκών και 
σταθμών βιομάζας, θα προωθηθεί μέσω μικρών ή μεσαίων έργων εξασφαλίζοντας παράλληλα τον
σεβασμό στην χωροταξία και στο τοπικό οικοσύστημα του νησιού. Ο Δήμος επίσης θα 
λειτουργήσει ως κόμβος ενημέρωσης και πιθανής συνεργασίας με επενδυτές για την 
χρηματοδότηση τέτοιων έργων.

Πίνακας 4.7 Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα
δευτερογενούς παραγωγής ενέργειας

Τομείς
και

Δράσεις Υπεύθυνο
ς για την

Αναμενόμενη
εξοικονόμη-

Αύξηση
παραγωγής

Αναμενόμεν
η μείωση
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πεδία
δράσης

εφαρμογή ση ενέργειας
(MWh/έτος)

από ΑΠΕ
(MWh/έτος)

εκπομπών
διοξειδίου

του άνθρακα
(τόνοι/έτος)

Δευτερογενής Παραγωγή Ενέργειας

Α
ιο

λι
κή

εν
έρ

γε
ια

Σύσταση ενεργειακής 
κοινότητας και 
προώθηση 
εγκατάστασης 
μικρών / μεσαίων 
ανεμογεννητριών

Δήμος
Ρόδου -
Τοπικοί
φορείς

- 5.844 1.344

Η
λι

α
κή

εν
έρ

γε
ια

Προώθηση 
εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στο 
έδαφος και στις στέγες

Ιδιοκτήτες
κατοικιών

- 2.949 678

Β
ιο

μ
ά
ζα

Αξιοποίηση της 
βιομάζας γεωργικών 
και αστικών 
υπολειμμάτων για την 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας

Τοπικοί
φορείς

- 3.927 903
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Κλιματική αλλαγή

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations 
Framework Convention on Climate Change – UNFCC) η κλιματική αλλαγή ορίζεται ως «η αλλαγή 
του κλίματος που αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία 
μεταβάλλει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμιο επίπεδο και η οποία είναι επιπλέον της 
φυσικής μεταβλητότητας του κλίματος που παρατηρείται σε συγκρίσιμες χρονικές περιόδους» 
[7].
Η κλιματική αλλαγή είναι εμφανής
τις τελευταίες δεκαετίες, με
κάποιες από τις εκφάνσεις της,
όπως αύξηση της θερμοκρασίας,
συχνότερη εμφάνιση επεισοδίων
πλημμύρας και ξηρασίας, άνοδος
της στάθμης της θάλασσας, να
παρατηρούνται συχνότερα και με
μεγαλύτερη ένταση [8].
Επιπλέον τα ακραία καιρικά
φαινόμενα και οι ισχυρότερες
βροχοπτώσεις εμφανίζονται
συχνότερα και προκαλούν
πλημμυρικά φαινόμενα και
υποβάθμιση της ποιότητας του
νερού σε ορισμένες περιοχές.
Η νότια και κεντρική Ευρώπη
αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνά
περιόδους καύσωνα.  Η λειψυδρία
στη Μεσόγειο αυξάνεται συνεχώς,
αυξάνοντας και τον κίνδυνο
ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών.
Η κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες
και στην οικονομία αφού
πλήττονται όλοι οι τομείς
οικονομικής δραστηριότητας
δηλαδή η γεωργία, η βιομηχανία
και ο τριτογενής τομέας με
κυριότερη επίπτωση στον τουρισμό
[9].
Πλήττεται επίσης η ακεραιότητα
των οικοσυστημάτων αλλά και η
δημόσια υγεία καθώς έχει
παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τα επεισόδια καύσωνα.
Σε οικονομικούς όρους το κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι υπερβολικά 
μεγάλο.  Στη μελέτη «The environmental, economic and social impacts of climate change in 
Greece» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας [10], αναφέρεται ότι «εάν 
δεν ληφθεί κανένα μέτρο για τη μείωση των ανθρωπογενών ρύπων του θερμοκηπίου, τότε το 
έτος 2050, το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 2% συγκριτικά με το ΑΕΠ του έτους αναφοράς».  
Επιπλέον το αθροιστικό κόστος για την εθνική οικονομία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 701 δισ. 
Ευρώ μέχρι το έτος 2100 (σε σταθερές τιμές του έτους 2008).
Αντίθετα, όπως εκτιμά η μελέτη, το κόστος των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή θα είναι σημαντικά μικρότερο.
Ο Δήμος Ρόδου με την υπογραφή της πρωτοβουλίας Mayors Adapt του Συμφώνου των 
Δημάρχων δεσμεύεται για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων που θα θωρακίσουν τον Δήμο 
έναντι των μελλοντικών δυσμενών επιπτώσεων.

36

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στην Μεσόγειο

 Άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2,2 οC 
μέχρι το 2040

 Μείωση της βροχόπτωσης κατά 10%- 
30%

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 3
mm κάθε χρόνο τις τελευταίες δεκαετίες

 Μείωση της παραγωγής γεωργικών και 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο

Ο καθορισμός των δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί την ανάλυση 
των επιπτώσεων της στη διαβίωση και το ευ ζην των πολιτών, στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον και στην οικονομία.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης, ακολουθεί αφενός το 
μεθοδολογικό πλαίσιο που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή 
στο κλίμα (European Climate Adaptation Platform – Climate Adapt) [11] και αφετέρου τις 
οδηγίες του Σύμφωνου των Δημάρχων – Mayors Adapt [12].
Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης διαρθρώνεται σε 4 στάδια που παρουσιάζονται συνοπτικά στη 
συνέχεια.

Διάγραμμα 5.19 Στάδια εκπόνησης του Σχεδίου δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή

Στάδιο 1:  Προβλέψεις των τάσεων της κλιματικής αλλαγής για τη Ρόδο
Διερευνώνται οι τάσεις των κλιματικών παραμέτρων για μία συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, εν 
προκειμένω την τριακονταετία 1970 – 2000 και συγκρίνονται με τις τάσεις εξέλιξης της 
κλιματικής αλλαγής με βάση συγκεκριμένα σενάρια.  Η επιλογή των σεναρίων και η μελλοντική 
περίοδος μελέτης επιλέγονται σύμφωνα με τον διεθνή Οργανισμό IPCC «Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος») [13].
Από το στάδιο αυτό προκύπτουν οι μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων για τη Ρόδο π.χ. της 
θερμοκρασίας, των επεισοδίων καύσωνα, των πλημμυρικών φαινομένων κ.α. Οι μεταβολές αυτές
υποδεικνύουν τους ενδεχόμενους κλιματικούς κινδύνους, την εξέλιξη της έντασης και της 
συχνότητας εμφάνισης τους και προσδιορίζουν το πλαίσιο μελέτης για τη θωράκιση του Δήμου.

Στάδιο 2:  Αξιολόγηση του αντικτύπου των κλιματικών κινδύνων
Στο στάδιο 2, γίνεται επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης του αντικτύπου κάθε κλιματικού 
κινδύνου.  Με βάση τα επεισόδια ακραίων φαινομένων που έχουν πλήξει το νησί και την 
ευαισθησία των υποδομών, οικοσυστημάτων και οικονομίας, αξιολογείται η τρωτότητα του 
νησιού.  Στη συνέχεια, σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα των κλιματικών παραμέτρων 
προσδιορίζεται ο αντίκτυπος, δηλαδή η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, σε τρέχουσα και 
μελλοντική χρονική περίοδο.
Το στάδιο 2 ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των κινδύνων και του αντικτύπου τους στον 
πληθυσμό, το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τις υποδομές και τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας.

Στάδιο 3:  Διαμόρφωση δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Με βάση τον αντίκτυπο των κινδύνων και τη μέχρι τώρα προετοιμασία που έχει επιτελέσει ο 
Δήμος, διαμορφώνεται ένα σχέδιο δράσεων που θα βοηθήσουν την περαιτέρω θωράκιση 
απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για την προετοιμασία έργων π.χ. αντιπλημμυρικής προστασίας 
και δράσεις που βοηθούν την πρόληψη των καταστροφών ή την ενίσχυση της προσαρμογής 
μέσω της παρακολούθησης των σχετικών δεικτών για την έγκαιρη κινητοποίηση έναντι του 
κινδύνου. Προτείνονται ‘ευφυή συστήματα’ για την ενίσχυση των υποδομών καθώς και η 
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εφαρμογή της έννοιας της ‘ευφυούς πόλης’.  Τέλος, προβλέπεται μία δέσμη δράσεων για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

Στάδιο 4:  Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων
Στο στάδιο αυτό παρουσιάζεται η οργανωτική δομή και μία επιλογή χρηματοδοτικών εργαλείων 
για την υποστήριξη της υλοποίησης του Σχεδίου.

Σενάρια για την πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής

Για να επιτευχθεί η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι αναγκαία η πρόγνωση του 
μελλοντικού κλίματος.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται τα κλιματικά σενάρια RCPs που χρησιμοποιεί ο 
Οργανισμός IPCC «Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος», (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) [13] κατά την 5η αξιολόγηση του (AR5) και ονομάζονται «Κλιματικά 
σενάρια εκπομπών αερίων» (σε μετάφραση από το Representative Concentration Pathways) 
[14].
Τα σενάρια αυτά προσδιορίζουν την πορεία συγκέντρωσης των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου 
και δίνουν την εξέλιξη του κλίματος κάτω από διαφορετικά πιθανά σενάρια τα οποία 
διαμορφώνονται με βάση τον όγκο των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου τα 
επόμενα χρόνια κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.
Μέχρι πρότινος υπήρχαν 4 σενάρια, τα λεγόμενα RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 και RCP 8.5.  Τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία τους δίνονται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 5.1 Χαρακτηριστικά κλιματικών σεναρίων RCP
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RCP
Radiative forcing 
συγκριτικά με το επίπεδο 
1750 (W/m2)

Μέτρα για την 
κλιματική αλλαγή

Ισοδύναμο 
CO2 (ppm)

2.6 2,6 Μετριασμός 475

4.5 4,5 Εξισορρόπηση 630

6.0 6,0 Εξισορρόπηση 800

8.5 8,5 Κανένα μέτρο 1313

Πηγή: IPCC Fifth Assessment Report Summary for Policymakers, Figure SPM.5 and Box SPM.1.

Το σενάριο RCP 2.6 βασίζεται στην υπόθεση ότι το μέγιστο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου θα συμβεί κατά τη δεκαετία 2010-2020, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
σημαντική μείωση.  Είναι ένα αυστηρό σενάριο πολύ μεγάλου περιορισμού των εκπομπών 
θερμοκηπίου.  Σύμφωνα με τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 6.0, οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα αυξάνονται μέχρι το 2040 και το 2080 αντίστοιχα και μετά θα μειωθούν.  Το 
σενάριο RCP 8.5 βασίζεται στην υπόθεση ότι η χρήση των στερεών καυσίμων θα είναι πολύ 
μεγάλη και οι εκπομπές θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα [14].
Για τη μελέτη των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Ρόδο χρησιμοποιήθηκαν 
με την υπόδειξη του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5.

Κλιματικές τάσεις

Οι κλιματικές τάσεις εξετάσθηκαν χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές των μετεωρολογικών 
παραμέτρων για την περίοδο 1971 – 2000 οι οποίες συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές της 
περιόδου 2031 – 2060 για τα προαναφερόμενα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5.
Όλα τα δεδομένα ελήφθησαν από τον Τομέα Περιβαλλοντικής Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε μορφή ημερήσιων τιμών για κάθε έτος των 
προαναφερόμενων περιόδων.  Η μεθοδολογία και τα εργαλεία παραγωγής των δεδομένων των 
σεναρίων RCP παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.
Οι κλιματικές παράμετροι που εξετάσθηκαν είναι η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η ηλιακή 
ακτινοβολία και ο άνεμος.  Εξετάσθηκαν επίσης τα ακραία φαινόμενα ως προς τον καύσωνα, την 
ξηρασία και την έντονη βροχόπτωση καθώς και η μεταβολή τους μέσα στα προαναφερόμενα 
χρονικά διαστήματα.
Για την παρατήρηση των αλλαγών των κλιματικών τάσεων, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες μηνιαίες 
τιμές για τις περισσότερες παραμέτρους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα για κάθε κλιματική παράμετρο που 
μελετήθηκε.

Θερμοκρασία

Από τη μελέτη των δεδομένων και όπως παρατηρείται στα παρακάτω διαγράμματα, η μέση 
θερμοκρασία τον χειμώνα για την περίοδο 1971-2000 αυξάνεται περίπου 0,7◦C.
Παρόμοια αυξητική τάση
παρατηρείται και για την
άνοιξη και το καλοκαίρι
της ίδιας περιόδου με την
άνοιξη να παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη άνοδο στη
μέση θερμοκρασία, το
οποίο δείχνει μια τάση για
παρατεταμένες περιόδους
ζέστης και εκτός
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[CITE YOUR SOURCE HERE.]

Η μέση θερμοκρασία έχει ανοδική τάση.  Την περίοδο 
αναφοράς 1971 – 2000, αυξάνεται 0,7 °C τον χειμώνα και 
έχει παρόμοια αυξητική τάση το καλοκαίρι και την άνοιξη. 
Παρατηρείται επίσης επιμήκυνση της θερμής περιόδου.

Η μελλοντική τάση είναι αυξητική για όλες τις εποχές 
του χρόνου με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται κατά 
1,52 ◦C έως 1,82 ◦C για τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5 
αντίστοιχα.
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καλοκαιριού. Αντίθετα το φθινόπωρο παρουσιάζει πτωτική τάση της τάξεως των 0,4◦C (βλ. 
Παράρτημα Α).

Διάγραμμα 5.20 Εποχιακή διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας για Χειμώνα και Καλοκαίρι για
την περίοδο 1971 – 2000

Στην περίπτωση του RCP 4.5 παρατηρείται μια τάση για άνοδο της θερμοκρασίας για το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο της τάξης των 1.2◦C με 1.5◦C και μια αύξηση κατά 0.5◦C για την άνοιξη για όλη
την τριακονταετία 2031 – 2060.

Διάγραμμα 5.21 Εποχιακή διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας για Χειμώνα και Καλοκαίρι για
το σενάριο RCP 4.5 (2031-2060)

Ο χειμώνας δείχνει μια τάση για μικρή μείωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η μέση εποχική 
θερμοκρασία παραμένει μεγαλύτερη από αυτή της περιόδου 1971-2000 το οποίο αποτελεί 
επίπτωση της κλιματικής αλλαγής.
Για το σενάριο RCP 8.5, όλες τις εποχές του χρόνου διαπιστώνεται αυξητική τάση με τη μέση 
θερμοκρασία να αυξάνεται κατά 2°C για τον χειμώνα και την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι και το 
φθινόπωρο περίπου 1,5°C.
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Διάγραμμα 5.22 Εποχιακή διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας για Χειμώνα και Καλοκαίρι για
το σενάριο RCP 8.5 (2031 – 2060)

Στα παρακάτω τρία διαγράμματα (Διάγραμμα  5 .23, Διάγραμμα  5 .24 και Διάγραμμα  5 .25) 
απεικονίζονται οι τιμές της μέσης, μέσης μέγιστης και μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας, για τις 
τρεις περιόδους μελέτης αντίστοιχα.  Όπως φαίνεται, και στα τρία διαγράμματα, η αύξηση της 
θερμοκρασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι φανερή και είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια 
της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Διάγραμμα 5.23 Σύγκριση της μέσης θερμοκρασίας της περιόδου 1971-2000 με την αντίστοιχη
των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031 – 2060
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Διάγραμμα 5.24 Σύγκριση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας της περιόδου 1971-2000 με την
αντίστοιχη των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031 – 2060

Διάγραμμα 5.25 Σύγκριση της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας της περιόδου 1971-2000 με την
αντίστοιχη των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031 – 2060

Βροχόπτωση

Όσον αφορά την τάση της μηνιαίας βροχόπτωση για κάθε εποχή τα ιστορικά στοιχεία της 
περιόδου 1971-2000 δείχνουν μεγάλη μείωση για το φθινόπωρο και την άνοιξη, περίπου 20 mm 
και 7 mm ανά δεκαετία αντίστοιχα.  Αντίθετα ο χειμώνας και το καλοκαίρι  παρουσιάζουν μικρή 
αυξητική τάση της τάξης των 2 mm και 0,3 mm αντίστοιχα.
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Στην περίπτωση του
σεναρίου RCP 4.5, το
καλοκαίρι, η άνοιξη και το
φθινόπωρο παρουσιάζουν
μείωση η οποία είναι
αντίστοιχα 2,5 mm, 5 mm
και 7 mm ανά δεκαετία
(βλ. Παράρτημα Α).  Για
τον χειμώνα προβλέπεται
μια αύξηση των 10 mm
ανά δεκαετία.
Αντίστοιχα για το σενάριο
RCP 8.5 οι τάσεις που
παρατηρούνται για τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι μειούμενες αλλά με 
μικρότερη ένταση από το σενάριο RCP 4.5 αυτό όμως μπορεί να εξηγηθεί από τις μικρότερες 
αρχικές τιμές βροχόπτωσης που υπάρχουν σε σχέση με το παραπάνω σενάριο (βλ. Παράρτημα 
Α).  Το καλοκαίρι έχει επίσης μειούμενη τάση όπως με το σενάριο RCP 4.5 αλλά λόγο των 
χαμηλότερων τιμών η μείωση αυτή τα τελευταία έτη οδηγεί σε μηδενική μηναία βροχόπτωση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατηρείται σημαντική μείωση της βροχόπτωσης καθώς η συνολική 
τιμή της περιόδου 1971-2000 είναι 1127 mm ενώ για την περίοδο 2031-2060 προβλέπεται να 
είναι 933 mm και 886 mm για το σενάριο  RCP 4.5 και RCP 8.5, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 5.26 Εποχική διακύμανση της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης για χειμώνα και
καλοκαίρι για την περίοδο 1971 – 2000

Διάγραμμα 5.27 Εποχική διακύμανση της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης τον χειμώνα και το
καλοκαίρι για το σενάριο RCP 4.5 για την περίοδο 2031 – 2060
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Η μέση βροχόπτωση έχει φθίνουσα τάση και 
παρατηρείται μείωση της μέσης βροχόπτωσης 
περίπου κατά 17% και 21% μεταξύ της περιόδου 
αναφοράς και των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5 
αντίστοιχα.  Επιπρόσθετα, μελετώντας την 
ελάχιστη, μέγιστη και μέση βροχόπτωση για την 
περίοδο 1971-2000 και τα δύο σενάρια 
προβλέψεων, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν 
περισσότερες διακυμάνσεις στην περίπτωση της 
μέγιστης βροχόπτωσης.
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Διάγραμμα 5.28 Εποχική διακύμανση της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης για χειμώνα και
καλοκαίρι για το σενάριο RCP 8.5 για την περίοδο 2031 – 2060

Ηλιοφάνεια

Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα  5 .29 και Διάγραμμα  5 .30) παρουσιάζονται οι ώρες 
ηλιοφάνειας για την περίοδο αναφοράς
1971-2000 και τα δύο κλιματικά
σενάρια του IPCC.  Παρατηρείται μία
ήπια αύξηση της διάρκειας της
ηλιοφάνειας της τάξεως του 1% και
1,5% για τα σενάρια RCP 4.5 και RCP
8.5, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 5.29 Μέση ετήσια διάρκεια ηλιοφάνειας για την περίοδο 1971 – 2000
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Σχετικά με την ηλιοφάνεια 
αναμένεται αύξηση των ωρών της 
μέσης ετήσιας τιμής κατά 1% και 
1.5% για τα σενάρια RCP 4.5 και 
RCP 8.5, αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 5.30 Μέση ετήσια διάρκεια ηλιοφάνειας για την περίοδο 2031 – 2060 σύμφωνα με
τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5

Άνεμος

Στo παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα  5 .31) παρουσιάζεται η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου για 
την περίοδο αναφοράς 1971 – 2000 και τα δύο κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5.  
Παρατηρείται ότι οι τρεις καμπύλες ακολουθούν σχεδόν όμοιο μοτίβο.  Η μέγιστη ταχύτητα που 
παρατηρείται είναι 73.3 km/h κατά την περίοδο αναφοράς και το σενάριο RCP 4.5.
Σε κλίμακα Μποφόρ
(Kλίμακα Έντασης Ανέμου
Μποφόρ), η ταχύτητα
αυτή είναι λίγο μικρότερη
από τα 9 Μποφόρ (πολύ
θυελλώδης άνεμος) που
μπορεί να προκαλέσουν
ζημιές σε υποδομές και
δένδρα.  Τα 9 μποφόρ
αντιστοιχούν σε ταχύτητα
75.6 km/h έως 86.9
km/h.
Σημειώνεται ότι τα παρακάτω στοιχεία συμβάλλουν στην εκτίμηση της τρωτότητας του Δήμου ως 
προς τις κατολισθήσεις.

Διάγραμμα 5.31 Μέγιστη ταχύτητα ανέμου για την περίοδο 1971-2000 και για τα σενάρια RCP
4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031 – 2060
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Δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή 
της μέγιστης ταχύτητας του ανέμου μεταξύ της 
περιόδου αναφοράς και των προβλέψεων.  Αλλά 
κατά την περίοδο 1971-2000, 5 μήνες παρουσιάζουν 
μέγιστη ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη από 7 μποφόρ 
(σφοδρός άνεμος).  Στα σενάρια RCP 4.5 και RCP 
8.5 η μέγιστη ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη από 7 
μποφόρ εμφανίζεται μόνο για 4 μήνες.
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Ακραία καιρικά φαινόμενα

Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων σχετικά με τη 
θερμοκρασία και τη βροχόπτωση εξετάσθηκε επίσης για τα σενάρια RCP 4.5 και RCP8.5 και τα 
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα συμβάντα της περιόδου 1971 – 2000.

Υψηλές Θερμοκρασίες
Στο Διάγραμμα  5 .32 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης του αριθμού ημερών όπου η 
μέγιστη θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 35°C (πολύ ζεστές μέρες) στο Δήμο Ρόδου για τις 
περιόδους μελέτης.
Τα δεδομένα για την περίοδο 1971-2000 υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη 
θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από 35°C παρατηρείται στο διάστημα από 0 έως 30, με μέγιστη 
συχνότητα εμφάνισης στο διάστημα 10 έως 20 ημέρες.
Αντίθετα, για τα σενάρια RCP4.5 και RCP 8.5 η συχνότητα εμφάνισης ημερών με μέγιστη 
θερμοκρασία πάνω από 35°C είναι μεγαλύτερη και παρατηρείται για μεν το πρώτο σενάριο, στο 
διάστημα από 20 έως 30 ημέρες, για δε, το δεύτερο στο διάστημα από 30 - 40 ημέρες.  Επίσης 
είναι ιδιαίτερα εμφανής η μετατόπιση της συχνότητας εμφάνισης προς μεγαλύτερα διαστήματα 
δηλαδή 30-40 και 30 - 50.

Διάγραμμα 5.32 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με μέγιστη  θερμοκρασία μεγαλύτερη
από 35°C

Καύσωνας
Τα φαινόμενα καύσωνα παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση όπως φαίνεται στο Διάγραμμα  5 .
33.  Ο υπολογισμός των επεισοδίων καύσωνα έγινε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
παρουσιάζεται σε σχετική βιβλιογραφία [15, 16, 17] χρησιμοποιώντας τα κλιματικά δεδομένα της 
Ρόδου.
Συγκεκριμένα υπολογίστηκε η
θερμοκρασία που αντιστοιχεί
στο ανώτερο (95ο)
εκατοστημόριο της κατανομής
της μέγιστης θερινής ημερήσιας
θερμοκρασίας η οποία για την
περίοδο αναφοράς 1971-2000
είναι 36,4°C.  Στη συνέχεια
μελετήθηκε πόσες φορές, στις
περιόδους μελέτης, η μέγιστη
θερμοκρασία ξεπερνάει τους
36,4°C για 3, 6, 9 και περισσότερες μέρες συνεχόμενα.
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Τα επεισόδια καύσωνα έχουν έντονη 
αυξητική τάση για τα μελλοντικά σενάρια RCP 
4.5 και RCP 8.5.  Παίρνοντας υπόψη την 
ηπιότερη περίπτωση δηλαδή τη θερμοκρασία να 
είναι μεγαλύτερη από 36,4 °C για 3 συνεχόμενες 
ημέρες, τα επεισόδια καύσωνα είναι 3,5 φορές 
περισσότερα για το σενάριο RCP 4.5 και 4 φορές 
περισσότερα για το σενάριο RCP 8.5.

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Διάγραμμα 5.33 Σύγκριση επεισοδίων καύσωνα (Tmax> 36,4 °C) για την περίοδο αναφοράς
1971-2000 και τα κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο

2031 – 2060

Ξηρασία
Στο Διάγραμμα  5 .34 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση 
μικρότερη από 1 mm, κλιματικός δείκτης που σχετίζεται με την ξηρασία. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα υπάρχει αυξητική τάση του αριθμού των ημερών με φαινόμενα ξηρασίας συγκριτικά 
με την περίοδο αναφοράς.

Διάγραμμα 5.34 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μικρότερη από 1mm

Πλημμύρα
Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα  5 .35 και Διάγραμμα  5 .36) παρουσιάζονται κλιματικοί 
δείκτες σχετικοί με το φαινόμενο της πλημμύρας.
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Ο κλιματικός δείκτης που σχετίζεται με την 
ξηρασία, δηλαδή βροχόπτωση μικρότερη του 1 mm, 
προβλέπεται ότι θα αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης 
του.  Προβλέπεται αύξηση του αριθμού ημερών όπου η
βροχόπτωση θα είναι μικρότερη από 1 mm της τάξεως 
του 5% και 7% για τα σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5, 
αντίστοιχα.
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Οι δείκτες που σχετίζονται με το
φαινόμενο αυτό είναι η βροχόπτωση
μεγαλύτερη από 10 mm (ημέρες με
βαριά βροχόπτωση) και 20 mm
(ημέρες με πολύ βαριά
βροχόπτωση).
Στο Διάγραμμα  5 .35 παρατηρείται
ότι τα δεδομένα για την περίοδο
1971-2000 και το σενάριο RCP 4.5 ταυτίζονται.
Στο Διάγραμμα  5 .36 παρατηρείται ήπια μείωση των ημερών βροχόπτωσης πάνω από 20 mm  
για τα σενάρια RCP4.5 και RCP 8.5 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1971-2000.

Διάγραμμα 5.35 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από
10mm

Διάγραμμα 5.36 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από
20mm

Πίνακας Βαθμολογίας Προσαρμογής

Η αυτό-αξιολόγηση του Δήμου στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής που παρουσιάζεται σ’ 
αυτό το κεφάλαιο, είναι μέρος των υποχρεώσεων του ως προς το ‘Σύμφωνο των Δημάρχων’.  
Έχει σκοπό να δώσει μία ακριβή εικόνα, αφενός του ‘σημείου εκκίνησης’ του Δήμου σχετικά με 
την προετοιμασία του και αφετέρου της προόδου εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης για την 
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Όσον αφορά τις πλημμύρες, τα 
δεδομένα για την περίοδο αναφοράς και 
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προσαρμογή.  Η αυτό-αξιολόγηση είναι σημαντική γιατί βοηθάει στην προετοιμασία και σωστή 
οργάνωση του Δήμου για την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου.
Για την αυτό-αξιολόγηση χρησιμοποιείται ο Πίνακας  6 .2 ο οποίος έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με
τη μέχρι τώρα σχετική πρόοδο του Δήμου.  Είναι σαφές ότι ο Δήμος Ρόδου βρίσκεται στο αρχικό 
στάδιο, όπως όλοι οι δήμοι που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο ‘Σύμφωνο των Δημάρχων’.
Για τη βαθμολογία της αυτό – αξιολόγησης χρησιμοποιείται η κλίμακα που υποδεικνύεται από το 
‘Σύμφωνο των Δημάρχων’ (Πίνακας  6 .1) και χρησιμοποιείται για όλα τα στάδια εφαρμογής του 
Σχεδίου.

Πίνακας 6.1 Κλίμακα βαθμολογίας για την πρόοδο εκτέλεσης του Σχεδίου προσαρμογής

Κλίμακ
α 
προόδου

Πρόοδος
Ενδεικτικό 

επίπεδο 
ολοκλήρωσης

Δ Δεν έχει ξεκινήσει ή ξεκινά 0-25%

Γ Είναι σε εξέλιξη 25-50%

Β Βρίσκεται σε καλό στάδιο 50-75%

Α Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 75-100%

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια αξιολόγησης.
Το 1ο στάδιο προσαρμογής σχετίζεται με την προετοιμασία του Δήμου και έχει σκοπό να θέσει τις
βάσεις για την επιτυχή διαδικασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  Το εν λόγω στάδιο 
περιλαμβάνει δράσεις όπως τον προσδιορισμό των δεσμεύσεων προσαρμογής, την εύρεση των 
απαραίτητων χρηματοδοτικών πηγών καθώς και τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με σαφείς 
αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια, το 2ο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και τρωτότητας 
του Δήμου ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία που παρέχονται από το Σύμφωνο των Δημάρχων, τη σχετική βιβλιογραφία και τη 
μελέτη των κλιματικών δεδομένων από το Αστεροσκοπείο, αξιολογήθηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι 
και ο αναμενόμενος αντίκτυπος ανά τομέα και κλιματολογικό φαινόμενο.
Τα στάδια 3 και 4 αφορούν τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή των δράσεων 
προσαρμογής.  Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση των κινδύνων και της τρωτότητας ακολουθεί 
η επιλογή των κατάλληλων δράσεων για την προσαρμογή του Δήμου Ρόδου στην κλιματική 
αλλαγή.  Σκοπός των εν λόγω βαθμίδων είναι να εντοπιστούν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διαχείριση και διευθέτηση των κινδύνων που αναγνωρίστηκαν στο στάδιο 2.
Το 5ο στάδιο σχετίζεται με την υλοποίηση των δράσεων που εντοπίστηκαν στα ανωτέρω στάδια 
(3, 4).  Περιλαμβάνει τον ορισμό ενός πλαισίου εφαρμογής με σαφή ορόσημα για την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση.  Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει την ενσωμάτωση δράσεων όπως 
ορίζονται στο παρόν σχέδιο καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο σχέδιο που συμβαδίζει 
με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Τέλος, το 6ο στάδιο αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου.  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό κατάλληλων 
δεικτών παρακολούθησης και αναφορά της προόδου στους αρμόδιους υπεύθυνους.  Επίσης, η εν 
λόγω βαθμίδα αφορά στην αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του σχεδίου δράσης βάσει των 
συμπερασμάτων και της προόδου που προέκυψε από το στάδιο 6.
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Πίνακας 6.2 Αυτό-αξιολόγηση του Δήμου Ρόδου σχετικά με την προσαρμογή

Στάδια 
προσαρμογής Δράσεις

Αυτό-
αξιολόγηση 
πορείας

Σ
Τ
Α
Δ
ΙΟ

 1
 –

 Π
ρ
ο
ετ

ο
ιμ

α
σ
ία

 τ
ο
υ
 ε

δ
ά
φ

ο
υ
ς 

γι
α
 π

ρ
ο
σ
α
ρ
μ
ο
γή Προσδιορίστηκαν/ενσωματώθηκαν δεσμεύσεις 

προσαρμογής στην τοπική πολιτική για το κλίμα
Γ

Προσδιορίστηκαν ανθρώπινοι, τεχνικοί και 
οικονομικοί πόροι

Δ

Ορίστηκε ομάδα προσαρμογής (υπεύθυνος) από το 
δήμο και ανατέθηκαν σαφείς αρμοδιότητες

Γ

Διατίθενται μηχανισμοί οριζόντιου συντονισμού 
(δηλαδή σε επίπεδο τομεακών τμημάτων)

Γ

Διατίθενται μηχανισμοί οριζόντιου συντονισμού 
(δηλαδή σε επίπεδο διακυβέρνησης)

Δ

Έχουν δημιουργηθεί συμβουλευτικοί και 
συμμετοχικοί μηχανισμοί, οι οποίοι προωθούν τη 
συμμετοχή πολλαπλών φορέων στη διαδικασία 
προσαρμογής

Γ

Εφαρμόζεται μια διαδικασία συνεχούς επικοινωνίας
(για τη συμμετοχή των διαφορετικών ομάδων στις 
οποίες απευθύνεστε)

Β

50

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Στάδια 
προσαρμογής

Δράσεις
Αυτό-

αξιολόγηση 
πορείας

Σ
Τ
Α
Δ
ΙΟ

 2
 –

 Α
ξι

ο
λό

γη
σ
η
 τ

η
ς 

επ
ικ

ιν
δυ

νό
τη

τα
ς 

κα
ι 
τρ

ω
τό

τη
τα

ς 
ω

ς 
π
ρ
ο
ς 

τη
ν 

κλ
ιμ

α
τι

κή
 α

λλ
α
γή Έχουν αντιστοιχιστεί οι ενδεχόμενες μέθοδοι και 

πηγές δεδομένων για την εκπόνηση μίας Αξιολόγησης 
Επικινδυνότητας και Τρωτότητας

Γ

Έχει αξιολογηθεί η κλιματική επικινδυνότητα και 
τρωτότητα

Γ

Προσδιορίστηκαν και ιεραρχήθηκαν οι πιθανοί 
τομείς δράσης

Γ

Οι διαθέσιμες γνώσεις αναθεωρούνται περιοδικά 
και ενσωματώνονται τα νέα συμπεράσματα Β
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Στάδια 
προσαρμογής

Δράσεις
Αυτό-

αξιολόγηση 
πορείας

Σ
Τ
Α
Δ
ΙΟ

 3
 &

 4
 –

 Π
ρ
ο
σ
δ
ιο

ρ
ισ

μ
ό
ς,

 α
ξι

ο
λό

γη
σ
η
 κ

α
ι 
επ

ιλ
ο
γή

 τ
ω

ν 
επ

ιλ
ο
γώ

ν 
π
ρ
ο
σ
α
ρ
μ
ο
γή

ς Έχει συντεθεί, τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί ένα 
πλήρες χαρτοφυλάκιο των επιλογών προσαρμογής

Γ

Αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης της 
προσαρμογής στις υπάρχουσες πολιτικές και τα 
σχέδια, και προσδιορίστηκαν οι πιθανές συνέργειες 
και συγκρούσεις (π.χ. με τις δράσεις μετριασμού)

Γ

Αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν Δράσεις 
Προσαρμογής (ως μέρος του ΣΔΑΕΚ ή/και άλλων 
εγγράφων μετριασμού)

Γ

Σ
Τ
Α
Δ
ΙΟ

 5
- 

Υ
λο

π
ο
ίη

σ
η Ορίστηκε πλαίσιο υλοποίησης με σαφή ορόσημα Δ

Υλοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν (κατά 
περίπτωση) Δράσεις Προσαρμογής όπως ορίζονται 
στο εγκεκριμένο ΣΔΑΕΚ ή/και άλλων εγγράφων 
σχεδιασμού)

Δ

Ορίστηκε συντονισμένη δράση για τους στόχους 
μετριασμού και προσαρμογής

Δ

Υπάρχει πλαίσιο παρακολούθησης για τις δράσεις 
προσαρμογής

Γ

Προσδιορίστηκαν κατάλληλοι δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης

Δ

Η πρόοδος παρακολουθείται τακτικά και αναφέρετε
στους αρμόδιους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων

Δ
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Στάδια 
προσαρμογής

Δράσεις
Αυτό-

αξιολόγηση 
πορείας

Σ
Τ
Α
Δ
ΙΟ

 6
 –

 Π
α
ρ
α
κο

λο
ύ
θ
η
σ
η
 κ

α
ι 
α
ξι

ο
λό

γη
σ
η

Η στρατηγική προσαρμογής ή/και το Σχέδιο 
Δράσης ενημερώθηκε, αναθεωρήθηκε και 
αναπροσαρμόστηκε βάσει των συμπερασμάτων που 
προέκυψαν από τη διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης

Δ
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Κλιματική επικινδυνότητα και τρωτότητα

Αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων

Η αξιολόγηση των κινδύνων και της επίδρασής τους στις υποδομές και το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον πραγματοποιείται με βάση τις κατευθύνσεις που δίνονται από το 
Mayors Adapt [12].
Ως κίνδυνος νοείται το φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλη 
βλάβη της υγείας καθώς και ζημιά, ή απώλεια περιουσίας και υποδομών.  Οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1 έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Mayors Adapt 
και αξιολογούνται ως προς τους ακόλουθους παράγοντες:

- τρέχον επίπεδο επικινδυνότητας, αναμενόμενη αλλαγή της έντασης,
- αναμενόμενη αλλαγή συχνότητας εμφάνισης,
- χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αναμένεται  η αλλαγή της συχνότητας και έντασης του

κινδύνου
Το χρονικό πλαίσιο διαιρείται σε πέντε διαστήματα δηλαδή, την τρέχουσα περίοδο (τώρα), 
βραχυπρόθεσμα (0-5 έτη), μεσοπρόθεσμα (5-15 έτη), μακροπρόθεσμα (πάνω από 15 έτη) ή 
άγνωστο.
Η αξιολόγηση ως προς την αλλαγή της έντασης και της συχνότητας του κινδύνου βασίζεται 
στην ανάλυση των κλιματικών παραμέτρων που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 5.
Η επικινδυνότητα δίνει τη δυνατότητα πρόκλησης του κινδύνου δηλαδή της βλάβης, 
καταστροφής, απώλειας ζωής κλπ.
Για την αξιολόγηση των κινδύνων και της τρωτότητας χρησιμοποιούνται είτε μέθοδοι top-down 
που βασίζονται σε ποσοτικά δεδομένα, απλοποιημένα κλιματικά μοντέλα και απεικονιστικές 
μεθόδους ή μέθοδοι bottom – up που βασίζονται σε ποιοτικά κυρίως στοιχεία, αντλούμενα από 
την τοπική γνώση και εμπειρία.
Στην παρούσα μελέτη η αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες κυρίως ποιοτικούς αλλά και ποσοτικούς. 
Η αξιολόγηση των δεικτών και η κατάταξή τους πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αφενός 
ποσοτικά δεδομένα προερχόμενα από μοντέλα και αφετέρου από τη γνώση των στελεχών του 
Δήμου που είναι αρμόδια για τα θέματα του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και των 
κτιρίων καθώς επίσης και από τρέχουσες μελέτες και τη σχετική βιβλιογραφία.
Αυτός ο τρόπος μειώνει τις τυχόν ανασφάλειες που υπάρχουν από τις υποθέσεις που γίνονται 
κατά τη χρήση των μοντέλων υπολογισμού και ταυτόχρονα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
τοπική γνώση των υποδομών και των προβλημάτων της περιοχής όπως και στην εμπειρία των 
εξειδικευμένων στελεχών του Δήμου.
Η κλίμακα κατάταξης της αλλαγής της έντασης και συχνότητας του κινδύνου αποτελείται από 3 
βαθμίδες ήτοι αύξηση, μείωση, καμία αλλαγή.  Επίσης δίνεται και η επιλογή ‘άγνωστο’.
Για την κατάταξη της επικινδυνότητας χρησιμοποιείται κλίμακα επίσης 3 βαθμίδων δηλαδή 
χαμηλό, μεσαίο, υψηλό και άγνωστο.  Οι κίνδυνοι που μελετήθηκαν για τον Δήμο της Ρόδου 
αναλύονται στη συνέχεια και η κατάταξή τους αναγράφεται στον Πίνακα 7.1.

Καύσωνας
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μελετήθηκαν το τρέχον επίπεδο επικινδυνότητας για τον καύσωνα 
είναι χαμηλό καθώς έχουν παρουσιαστεί 37 περιστατικά σε περίοδο 30 ετών (1971-2000) όπου η
μέγιστη θερμοκρασία ήταν πάνω από 36,4°C για 3 μέρες και πάνω, συνεχόμενα.  Προβλέπεται 
όμως ότι η αναμενόμενη αλλαγή της έντασης και της συχνότητας θα αυξηθεί κατά την περίοδο 
μελέτης 2031-2060.

Ακραίο ψύχος
Το τρέχον επίπεδο επικινδυνότητας είναι χαμηλό καθώς δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια φαινόμενα 
και δεν παρατηρείται κάποια σημαντική αλλαγή στην αναμενόμενη ένταση και συχνότητα κατά 
την περίοδο που μελετήθηκε.

Ακραία βροχόπτωση
Παρουσιάζει χαμηλή επικινδυνότητα στο παρόν.  Στο μέλλον η ένταση αναμένεται να αυξηθεί 
αλλά η συχνότητα θα έχει μάλλον μικρή μείωση.  Η αύξηση της έντασης υποστηρίζεται και από 
τη βιβλιογραφία, όπου προβλέπεται ότι τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων θα αλλάξουν στο 
μέλλον καθώς οι ακραίες βροχοπτώσεις θα είναι ακόμα πιο έντονες, με μεγάλες ποσότητες νερού 
να πέφτουν σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα [18].
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Πλημμύρες
Όσον αφορά τις πλημμύρες, το τρέχον επίπεδο επικινδυνότητας είναι μεσαίο και η αναμενόμενη 
αλλαγή της έντασης και της συχνότητας θεωρείται αυξημένη.  Το νησί της Ρόδου δέχεται μεγάλα 
ύψη βροχής που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα.  Ο κίνδυνος θεωρείται 
μεσαίος προς υψηλός σε πολλούς οικισμούς του νησιού και λόγω της αύξησης των ακραίων 
βροχοπτώσεων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί [19], [20].

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Μέσω διαφόρων κλιματικών μοντέλων έχουν γίνει εκτιμήσεις ότι η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας κυμαίνεται από 15 έως 95 cm έως το έτος 2100.  Ένας μέσος ρυθμός αύξησης είναι 
4,2 cm/έτος.  Η αύξηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάβρωση των ακτών στο δυτικό κομμάτι
του νησιού, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα διάβρωσης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι ο βασικότερος κίνδυνος για τη διάβρωση των ακτών 
του Δήμου Ρόδου αλλά καθώς επιδεινώνει σημαντικά το υπάρχον πρόβλημα, το τρέχον επίπεδο 
επικινδυνότητας θεωρείται μεσαίο.  Η αναμενόμενη αλλαγή της έντασης και της συχνότητας δεν 
αναμένεται να παρουσιάσουν κάποια σημαντική αλλαγή [20].

Ξηρασία
Ο κλιματικός κίνδυνος της ξηρασίας χαρακτηρίζεται ως μία περίοδος ασυνήθιστα ξηρών καιρικών 
συνθηκών, διάρκειας ικανής να διαταράξει την υδρολογική ισορροπία.  Για το Δήμο Ρόδου 
υπάρχουν αρκετές μέρες μέσα σε ένα χρόνο όπου η βροχόπτωση είναι μικρότερη από 1 mm 
(δείκτης ξηρασίας).  Για αυτό το λόγο το τρέχον επίπεδο επικινδυνότητας θεωρείται μεσαίο.  
Όσον αφορά την αναμενόμενη αλλαγή έντασης και συχνότητας, αναμένεται να αυξηθούν κατά 
της περίοδο 2031-2000, σύμφωνα με τη μελέτη των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5.

Καταιγίδα
Είναι ένα βίαιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που συνδυάζει έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους
με μεταβλητή διεύθυνση και ένταση.  Στο Δήμο Ρόδου το φαινόμενο της καταιγίδας 
παρουσιάζεται συχνά, συχνότερα τον μήνα Δεκέμβριο και ακολουθούν οι μήνες Ιανουάριος, 
Φεβρουάριος, Νοέμβριος και Οκτώβριος. Καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις παρουσιάζουν αυξητική
τάση, η αναμενόμενη αλλαγή έντασης και συχνότητας θεωρείται αυξημένη [20].

Κατολισθήσεις
Η Ρόδος έχει πληγεί στο παρελθόν από κατολισθητικά φαινόμενα.  Η εκδήλωση αυτών των 
φαινομένων οφείλεται στους γεωλογικούς σχηματισμούς, σε διαδικασίες έντονης διάβρωσης και 
αποσάθρωσης, στην έντονη τεκτονική καταπόνηση καθώς και σε σεισμούς.  Οι κατολισθήσεις 
παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές στο Δήμο Ρόδου (περιοχή Προφήτη Ηλία, περιοχή 
Κρητικών, περιοχή Αρχίπολης, περιοχή Αρχαγγέλου και περιοχή Ακραμύτη).  Είναι πιθανό τα 
κατολισθητικά φαινόμενα να επηρεάζονται από καταιγίδες αλλά δεν είναι ο βασικός παράγοντας 
που προκαλεί τα εν λόγω φαινόμενα.  Για αυτό το λόγο το τρέχον επίπεδο κινδύνου θεωρείται 
μεσαίο και η αναμενόμενη αλλαγή της έντασης και της συχνότητας θεωρείται ότι δεν παρουσιάζει
καμία αλλαγή [20].

Δασική πυρκαγιά
Ο κλιματικός κίνδυνος της δασικής πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός καθώς στο Δήμο Ρόδου έχουν 
καταγραφεί αρκετά περιστατικά δασικών πυρκαγιών τα τελευταία έτη (1987, 1992, 2008, 2015), 
με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% του δασικού πλούτου του νησιού να έχει αποτεφρωθεί.  Η 
αναμενόμενη αλλαγή της έντασης και της συχνότητας θεωρείται ότι θα αυξηθεί καθώς τα 
φαινόμενα του ακραίου καύσωνα και της ξηρασίας προβλέπεται ότι θα αυξηθούν και η 
βροχόπτωση θα μειωθεί [20].

Πίνακας 7.1 Κλιματικοί κίνδυνοι και επικινδυνότητα για το Δήμο Ρόδου

Τύπος 
κλιματικού 
κινδύνου

Τρέχον επίπεδο 
επικινδυνότητας

Αναμενόμενη 
αλλαγή της 
έντασης

Αναμενόμενη 
αλλαγή της 
συχνότητας

Χρονικό
πλαίσιο (*)

Καύσωνας Χαμηλό Αύξηση Αύξηση Μεσο/ 
Μάκρο

Ακραίο 
ψύχος

Χαμηλό Καμία αλλαγή Καμία αλλαγή Μεσο/ 
Μάκρο
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Τύπος 
κλιματικού 
κινδύνου

Τρέχον επίπεδο 
επικινδυνότητας

Αναμενόμενη 
αλλαγή της 
έντασης

Αναμενόμενη 
αλλαγή της 
συχνότητας

Χρονικό
πλαίσιο (*)

Ακραία 
βροχόπτωση

Χαμηλό Αύξηση Άγνωστο Μεσο/ 
Μάκρο

Πλημμύρες Μεσαίο Αύξηση Αύξηση Μεσο/ 
Μάκρο

Άνοδος της 
στάθμης της 
θάλασσας

Μεσαίο Καμία αλλαγή Καμία αλλαγή
Άγνωσ

το

Ξηρασία Μεσαίο Αύξηση Αύξηση
Μεσο/ 

Μάκρο

Καταιγίδες Μεσαίο Αύξηση Αύξηση
Μεσο/ 

Μάκρο

Κατολισθήσει
ς

Μεσαίο Καμία αλλαγή Καμία αλλαγή
Μεσο/ 

Μάκρο

Δασικές 
πυρκαγιές

Υψηλός Αύξηση Αύξηση
Μεσο/ 

Μάκρο

(*) Μεσο = Μεσοπρόθεσμο, Μακρο = Μακροπρόθεσμο

Αξιολόγηση της τρωτότητας

Η τρωτότητα είναι έννοια σύνθετη και εξαρτάται από την έκθεση στον εκάστοτε κλιματικό 
κίνδυνο, την ευαισθησία και τη δυνατότητα προσαρμογής του πληθυσμού, των συστημάτων και 
των υποδομών.
Η τρωτότητα του Δήμου αξιολογείται σε σχέση με τομείς ευπάθειας που περιγράφουν το 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις υποδομές.
Η τρωτότητα είναι απαραίτητη παράμετρος γιατί σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα του 
κλιματικού κινδύνου προσδιορίζει το μέγεθος του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής και 
συνεπώς υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή.
Η αξιολόγηση της τρωτότητας βασίζεται στη μεθοδολογία που έχει εκπονηθεί από το πρόγραμμα 
Future Cities – Adaptation Compass [21].  Η αξιολόγηση της τρωτότητας ακολουθεί τα βήματα 
όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  Κάθε πινακίδα αποτελεί ένα βήμα για την 
αξιολόγηση της τρωτότητας.

Διάγραμμα 7.37 Αξιολόγηση τρωτότητας

Συγκεκριμένα, στο βήμα 1 προσδιορίζονται οι τομείς που μπορεί να παρουσιάζουν ευπάθεια, 
παραδείγματος χάριν ο τομέας της γεωργίας, οι μεταφορές κ.α.  Το Σύμφωνο των Δημάρχων 
προτείνει έναν κατάλογο τομέων ευπάθειας ο οποίος πρέπει να προσαρμόζεται στα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του δήμου που εξετάζεται. Οι τομείς ευπάθειας του Δήμου 
Ρόδου δίδονται παρακάτω.
Στο βήμα 2 προσδιορίζονται οι ευαισθησίες του κάθε επιλεγμένου τομέα ευπάθειας.  
Παραδείγματος χάριν ο τομέας της δημόσιας υγείας είναι ευαίσθητος στους καύσωνες καθώς έχει 
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καταγραφεί σημαντικό ποσοστό αύξησης θανάτων εξαιτίας του.  Ο βαθμός της ευαισθησίας 
προσδιορίζεται από την εμπειρία δηλαδή τυχόν προηγούμενα επεισόδια, ποιας συχνότητας και 
έντασης, ποιες επιπτώσεις αλλά και τυχόν μελέτες έχουν εκπονηθεί. Επίσης η ευαισθησία 
καθορίζεται από τη χωρική συσχέτιση του τομέα ευπάθειας με τον κίνδυνο.  Παραδείγματος χάριν
εάν οι πλημμύρες πλήττουν μία περιοχή που δεν κατοικείται τότε ο τομέας των κτιρίων δεν έχει 
ευαισθησία στον συγκεκριμένο κίνδυνο.
Στο βήμα 3 εκτιμάται η δυνατότητα προσαρμογής η οποία συναρτάται με την τεχνική και 
οικονομική δυνατότητα του δήμου καθώς και την ετοιμότητα των υποδομών και την επάρκεια 
σχετικού ανθρώπινου δυναμικού.  Παραδείγματος χάριν εάν έχουν εκπονηθεί μελέτες για την 
αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ο δήμος έχει προγραμματίσει την εκτέλεση έργων τότε η 
προσαρμογή αξιολογείται ως ‘Υψηλή’.
Στο βήμα 4 συνεκτιμώνται οι προηγούμενες παράμετροι και προκύπτει η εκτίμηση της 
‘τρωτότητας’ η οποία κατατάσσεται σε κλίμακα τριών βαθμίδων, ‘Χαμηλή’, ‘Μέτρια’, ‘Υψηλή’. Σε 
περίπτωση που η διερεύνηση γίνεται σε εποχικό επίπεδο, προστίθεται και η βαθμίδα ‘μη συναφής’
για την περίπτωση μη συνάφειας.
Μετά τον προσδιορισμό της τρωτότητας αξιολογείται ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων 
κινδύνων με βάση την προαναφερόμενη μεθοδολογία [21].
Ο τρέχων αντίκτυπος προκύπτει από τη συνεκτίμηση της τρωτότητας και της επικινδυνότητας και
κατατάσσεται επίσης σε 3 βαθμίδες ‘Χαμηλός’, ‘Μέτριος’ και ‘Υψηλός’ χρησιμοποιώντας τον 
Πίνακα αξιολόγησης 7.2.  Για τα κελιά του Πίνακα που η κατάταξη προέρχεται από την 
αξιολόγηση δύο διαφορετικών συνεχόμενων βαθμίδων π.χ. υψηλή τρωτότητα με μέτρια 
επικινδυνότητα, το αποτέλεσμα για τον αντίκτυπο μπορεί να εκτιμάται προς τη χαμηλότερη 
βαθμίδα εάν κρίνεται ως τέτοιο από τα επεισόδια του παρελθόντος.

Πίνακας 7.2 Αξιολόγηση τρέχοντος αντικτύπου

Τρωτότ
ητα

Επικινδυνότητα τρέχοντος 
κινδύνου

Υ Μ Χ

Υ Υ Υ Μ

Μ Υ Μ Χ

Χ Μ Χ Χ

Πίνακας 7.3 Αξιολόγηση μελλοντικού αντικτύπου

Τρωτότ
ητα

Μελλοντική επίπτωση κινδύνου

Εξισορροπητ
ική

Αδιάφορη Ενισχυτική

Υ Μ Υ Π Υ

Μ Χ Μ Υ

Χ Χ Χ Μ

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μελλοντικός αντίκτυπος με βάση την τρωτότητα και τις μελλοντικές 
προγνώσεις των κλιματικών κινδύνων (βλ. Πίνακα 7.1).  Η επίπτωση του μελλοντικού κινδύνου 
μπορεί να είναι (i) εξισορροπητική, (ii) αδιάφορη, δηλαδή δεν έχει καμία επίπτωση ή (iii) 
ενισχυτική, δηλαδή ισχυροποιεί την τρέχουσα επικινδυνότητα.
Ο Πίνακας  7 .3 της αξιολόγησης του μελλοντικού αντικτύπου διαβάζεται ως ακολούθως: εάν η 
τρωτότητα στον κίνδυνο είναι υψηλή ενώ ο μελλοντικός κλιματικός κίνδυνος είναι 
εξισορροπητικός, τότε ο αντίκτυπος θα μετριασθεί.  Παραδείγματος χάριν εάν οι θερμοκρασίες 
μελλοντικά αυξάνονται τον χειμώνα, η εμφάνιση του ακραίου ψύχους μετριάζεται.
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Με βάση την αξιολόγηση του αντικτύπου μπορούν να ιεραρχηθούν οι δράσεις για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Οι τομείς ευπάθειας για τον Δήμο Ρόδου επιλέχθηκαν με βάση τις πληροφορίες που αντλήθηκαν 
από τα αρμόδια στελέχη του Δήμου και τις οδηγίες του Mayors Adapt.  Η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου που θα έχει η κλιματική αλλαγή,
πραγματοποιήθηκε για κάθε τομέα αναλύοντας
τα τρέχοντα προβλήματα, καθώς και την
αναμενόμενη ένταση και συχνότητα του
κινδύνου. Σημειώνεται ότι δεν αξιολογήθηκαν
οι τομείς «Απόβλητα» και «Χρήσεις γης
Χωροταξικός σχεδιασμός», επειδή επί του
παρόντος δεν έχουν παρουσιαστεί επιπτώσεις
που να τους επηρεάζουν. Ειδικά για τις χρήσεις
γης και σύμφωνα με την άποψη των ειδικών
του Δήμου, λόγω της ειδικής προστασίας
μεγάλων ζωνών του ανθρωπογενούς (π.χ.
μεσαιωνική πόλη) και φυσικού περιβάλλοντος
(ζώνες προστασίας), μία τυχόν μελλοντική
επίπτωση που δεν μπορεί τώρα να προβλεφθεί,
θα χρειάζεται να αντιμετωπισθεί με άλλου
τύπου επεμβάσεις.

Χάρτης 7.38 Χάρτης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

Πηγή:ΥΠΕΝ geodata.gov.gr
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Τομείς ευπάθειας

 Υγεία

 Κτίρια

 Ενέργεια

 Ύδατα

 Απόβλητα

 Χρήσεις γης και 
Χωροταξικός σχεδιασμός

 Γεωργία και Δασοκομία
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Η ανάλυση γίνεται για τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες και το μελλοντικό σενάριο κλιματικής 
αλλαγής RCP4.5 καθώς το σενάριο RCP8.5 είναι ακραίο και βασίζεται στη μη λήψη κανενός 
μέτρου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Στη συνέχεια αναλύεται η τρωτότητα και ο αντίκτυπος για κάθε τομέα ευπάθειας ενώ οι 
προτεινόμενες δράσεις προσαρμογής παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5.

Κτίρια και υλικά

Οι ακραίες θερινές θερμοκρασίες και ο καύσωνας έχουν επιπτώσεις στην αύξηση της 
ενέργειας για την ψύξη που είναι απαραίτητη για να διασφαλίζονται συνθήκες θερμικής άνεσης 
μέσα στα κτίρια.  Επίσης καταπονούνται τα δομικά υλικά αλλά και τα υλικά του δομημένου 
περιβάλλοντος π.χ. η άσφαλτος με συνέπεια την αύξηση της συχνότητας και του κόστους 
συντήρησης.
Με τη μελλοντική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και διάρκειας των επεισοδίων καύσωνα, οι 
ανάγκες αυτές θα αυξάνουν και θα επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο το ενεργειακό σύστημα 
του νησιού.
Η νέα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων που απαιτεί κτίρια σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης καθώς και η πολιτική για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς 
των υφισταμένων κτιρίων ενισχύει τη δυνατότητα προσαρμογής του κτιριακού τομέα στις 
επερχόμενες κλιματικές συνθήκες.  Με βάση τις συνθήκες αυτές η τρωτότητα του τομέα 
αξιολογείται χαμηλή.
Επεισόδια ακραίου ψύχους δεν εμφανίζονται στη Ρόδο για τις περιόδους που εξετάσθηκαν.  Η 
έκθεση των κτιρίων στον κίνδυνο αυτό είναι δυνητικά μεγάλη αλλά εξισορροπείται από τη μεγάλη
δυνατότητα προσαρμογής και συνεπώς ο συνδυασμός τους δίνει χαμηλή τρωτότητα.
Η ξηρασία προκαλεί αύξηση της ζήτησης νερού στα κτίρια.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων
βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το φράγμα Γαδουρά το οποίο υπερκαλύπτει τη 
ζήτηση.
Αλλά υπάρχουν κάποιοι οικισμοί που παρουσιάζουν πρόβλημα λειψυδρίας.  Η αύξηση της 
ξηρασίας θα επιδεινώσει την κατάστασή τους όπως επίσης ενδέχεται να έχει επίπτωση στο 
δυναμικό του φράγματος.  Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται κάτω από την ενότητα των υδατικών 
πόρων.  Η αξιολόγηση των παραγόντων αυτών δείχνει ότι η έκθεση των κτιρίων είναι συνολικά 
μέτρια και συγχρόνως η δυνατότητα προσαρμογής (με δράσεις που περιγράφονται στο αντίστοιχο
κεφάλαιο) είναι υψηλή με αποτέλεσμα η τρωτότητα να είναι χαμηλή.
Οι καταιγίδες τη χειμερινή περίοδο, είναι αρκετά συχνές όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση 
των κλιματικών κινδύνων, αναμένεται δε, να αυξηθεί τόσο η συχνότητα όσο και η ένταση τους.  
Οι επιπτώσεις τους στα κτίρια είναι η πρόκληση ζημιών π.χ. στις στέγες.  Η έκθεση των κτιρίων 
θεωρείται μέτρια ενώ η δυνατότητα προσαρμογής είναι υψηλή.
Οι πλημμύρες προκαλούν καταστροφές και αυξάνουν το κόστος συντήρησης των κτιρίων.  Με 
το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων να βρίσκεται εκτός των περιοχών μεγάλου κινδύνου, η 
έκθεση αξιολογείται χαμηλή και η δυνατότητα προσαρμογής θεωρείται μεγάλη συνεπώς η 
τρωτότητα χαμηλή.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) είναι έμμεσος κίνδυνος ο οποίος προκαλεί 
πλημμύρες και καταστροφές στα κτίρια των παράκτιων περιοχών.  Οι περιοχές που κινδυνεύουν, 
βρίσκονται κυρίως, στο βόρειο τμήμα του νησιού (βλ. Χάρτη 7.6). Η έκθεση των κτιρίων 
συνολικά είναι χαμηλή και η δυνατότητα προσαρμογής μέτρια δίνοντας μέτρια τρωτότητα.
Στους επόμενους πίνακες αξιολογείται η τρωτότητα και ο τρέχων αντίκτυπος των 
προαναφερόμενων κινδύνων.

Πίνακας 7.4 Τρωτότητα του τομέα των κτιρίων

Επιπτώσεις
Δυνατότητα

προσαρμογής
Τρωτότητα

Καύσων
ας

Αύξηση κατανάλωσης για 
ψύξη

Αύξηση κόστους 
συντήρησης

Υψηλή Χαμηλή

Ακραίο 
ψύχος

Αύξηση κατανάλωσης για 
θέρμανση, αύξηση κόστους 
συντήρησης, ζημιές σε υλικά 
π.χ. άσφαλτος 

Υψηλή Χαμηλή
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Επιπτώσεις
Δυνατότητα

προσαρμογής
Τρωτότητα

Ξηρασία Αύξηση της ζήτησης νερού Υψηλή Χαμηλή
Πλημμύρ

ες
Καταστροφές, αύξηση 

κόστους συντήρησης
Υψηλή Χαμηλή

Καταιγίδ
ες

Ζημιές Υψηλή Χαμηλή

ΑΣΘ
Πλημμύρες και 

καταστροφές στα κτίρια των 
παράκτιων περιοχών

Μέτρια Μέτρια

Πίνακας 7.5 Τρέχων αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στα κτίρια

Επικινδυνότητα Τρωτότητα
Τρέχων 

Αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός
Ακραίο 

ψύχος
Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός

Ξηρασία Μεσαία Χαμηλή Χαμηλός
Πλημμύρες Μεσαία Χαμηλή Χαμηλός
Καταιγίδες Μεσαία Χαμηλή Χαμηλός
ΑΣΘ Μεσαία Μέτρια Μέτριος

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μελλοντικός αντίκτυπος κάθε κινδύνου με βάση την τρωτότητα και 
τις μελλοντικές προγνώσεις για την επίπτωση των κλιματικών κινδύνων.  Χρησιμοποιώντας τον 
Πίνακα 7.3 και τον Πίνακα 7.1 η μελλοντική επίπτωση του καύσωνα και του ακραίου ψύχους 
αξιολογείται μέτρια και χαμηλή αντίστοιχα, όπως φαίνεται στους δύο παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 7.6 Μελλοντικός αντίκτυπος του καύσωνα στα κτίρια

Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτικ

ή
Υψηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ 

υψηλή
Μέτρια Χαμηλή Μέτρια Υψηλή
Χαμηλή Μέτρια Χαμηλή Μέτρια

Πίνακας 7.7 Μελλοντικός αντίκτυπος του ακραίου ψύχους στα κτίρια

Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτικ

ή
Υψηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ 

υψηλή
Μέτρια Χαμηλή Μέτρια Υψηλή
Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Μέτρια

Με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται και η μελλοντική επίπτωση των υπόλοιπων κινδύνων.  Τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 7.8 Τρέχων και Μελλοντικός αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στα κτίρια

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός 
αντίκτυπος κινδύνου
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Καύσωνας Χαμηλός Μέτριος

Ακραίο ψύχος Χαμηλός Χαμηλός

Ξηρασία Χαμηλός Μέτριος
Πλημμύρες Χαμηλός Μέτριος
Καταιγίδες Χαμηλός Μέτριος
ΑΣΘ Μέτριος Υψηλός

Συνεπώς στις τρέχουσες συνθήκες ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής είναι χαμηλός για τον 
τομέα των κτιρίων αλλά αναμένεται να αυξηθεί σε μέτριο επίπεδο στο μέλλον.  Εξαίρεση 
αποτελούν τα κτίρια που ευρίσκονται στις παράκτιες περιοχές με διαβρωτικά προβλήματα όπου ο 
αντίκτυπος αναμένεται να αυξηθεί για την περίοδο 2031 – 2060.  Οι προτεινόμενες δράσεις 
προσαρμογής δίνονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Ενέργεια

Ο Δήμος έχει πρόσφατα επιλύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα έλλειψης ηλεκτρισμού με τον νέο 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.  Εντούτοις επειδή μελλοντικά αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας 
προβλέπεται και άνοδος των ενεργειακών αναγκών.  Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται κατά κύριο 
λόγο με τις δράσεις του μετριασμού κλιματικής αλλαγής.
Στο παρόν Σχέδιο δράσης για την προσαρμογή, εξετάζεται η επίδραση των κλιματικών κινδύνων 
και ο αντίκτυπος τους στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από δύο συμβατικούς σταθμούς που λειτουργούν με ορυκτά 
καύσιμα, αιολικές μηχανές και φωτοβολταϊκά συστήματα.  Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
που μπορεί να έχουν αντίκτυπο σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις είναι οι καύσωνες και οι πλημμύρες.
Οι αυξημένοι καύσωνες αναμένεται να έχουν επίπτωση στην απόδοση των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς επίσης μεγαλύτερες φθορές και 
υψηλότερο κόστος συντήρησης.  Όμως η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος θεωρείται 
υψηλή γιατί στις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται η προσθήκη αιολικών 
μηχανών καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων.  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
βοηθήσουν ιδιαίτερα στην κάλυψη του φορτίου αλλά θα συμβάλλουν και στη μείωση της αιχμής, 
διασφαλίζοντας την καλύτερη λειτουργία των συμβατικών σταθμών.
Η αύξηση των πλημμυρών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λειτουργικές δυσκολίες, 
ενδεχομένως και καταστροφές αυξάνοντας το κόστος συντήρησης των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.
Η έκθεση στον κίνδυνο αυτό λόγω θέσης είναι ελάχιστη για τον ΑΗΣ Ρόδου ενώ τον ΘΗΣ και τις 
μονάδες ΑΠΕ, αμελητέα και ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, ανύπαρκτη.
Συνεπώς το σύστημα δεν παρουσιάζει τρωτότητα ως προς τον κίνδυνο αυτό.

Πίνακας 7.9 Τρωτότητα του τομέα ενέργειας

Κίνδυνος Επιπτώσεις
Δυνατότητα 

προσαρμογής
Τρωτότητα

Καύσωνας

Αύξηση κατανάλωσης και 
αλλαγή προφίλ ζήτησης

Μείωση της απόδοσης των 
συστημάτων Φ/Β και 
συμβατικών σταθμών

Αύξηση κόστους συντήρησης

Υψηλή Χαμηλή

Πίνακας 7.10 Τρέχων αντίκτυπος καύσωνα στην ενέργεια

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός
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Πίνακας 7.11 Μελλοντικός αντίκτυπος καύσωνα στην ενέργεια

Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτική

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ 
υψηλή

Μέτρια Χαμηλή Μέτρια Υψηλή
Χαμηλή Μέτρια Χαμηλή Μέτρια

Πίνακας 7.12 Τρέχων και Μελλοντικός αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στην ενέργεια

Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος
κινδύνου

Χαμηλός Μέτριος

Συνεπώς ο τρέχων αντίκτυπος των κινδύνων είναι χαμηλός για τους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής ενώ ο μελλοντικός αντίκτυπος αναμένεται να αυξηθεί σε μέτριο επίπεδο για 
τον καύσωνα μόνο.

Υδατικοί πόροι

Οι κλιματικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στους υδατικούς πόρους είναι η άνοδος 
της θερμοκρασίας, η ξηρασία καθώς και τα προβλήματα λόγω πλημμυρών.

Άνοδος θερμοκρασίας, καύσωνες, ξηρασία
Στο Δήμο Ρόδου υπήρχαν προβλήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, κυρίως για την πόλη της Ρόδου που είναι και το κομμάτι του νησιού με τις 
μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό και ενέργεια.  Το θέμα της επάρκειας νερού για την περιοχή αυτή, 
λύθηκε το 2014 που τέθηκε σε λειτουργία το Φράγμα Γαδουρά.  Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη 
οικισμοί, όπως η Κατταβιά με μόνιμο πληθυσμό 278 κατοίκων, ο Μεσαναγρός με πληθυσμό 155 
κατοίκους και η Αρνίθα με πληθυσμό 215 που αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας νερού 
κυρίως κατά την τουριστική περίοδο [22].
Η λειψυδρία στις περιοχές αυτές αναμένεται να ενταθεί λόγω των φαινομένων ξηρασίας, της 
αύξησης της θερμοκρασίας και των φαινομένων καύσωνα.
Επιπλέον ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων, 
μεγαλύτερες απώλειες υδάτων λόγω μεγαλύτερης ζήτησης από το δομημένο όσο και το φυσικό 
περιβάλλον (π.χ. λόγω της εξατμισοδιαπνοής) και μικρότερος ρυθμός αναπλήρωσης των πόρων 
εξαιτίας της μειωμένης βροχόπτωσης.
Η έκθεση στον κίνδυνο λειψυδρίας είναι μέτρια καθώς προσδιορίζεται κυρίως σε ένα σχετικά 
περιορισμένο γεωγραφικά τμήμα του νησιού και η δυνατότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή θεωρείται μέτρια λόγω του κόστους των έργων.  Συνεπώς η τρωτότητα του νησιού 
θεωρείται μέτρια.
Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 7.2 ο τρέχων αντίκτυπος εκτιμάται μέτριος.

Πίνακας 7.13 Τρέχων αντίκτυπος του καύσωνα και της ξηρασίας στους υδατικούς πόρους

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος
κινδύνου

Καύσωνας / 
υψηλές 
θερμοκρασίες

Χαμηλή Μέτρια Χαμηλός

Ξηρασία Μέτρια Μέτρια Μέτρια

Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα αξιολόγησης 7.3 για τον μελλοντικό αντίκτυπο, συνάγεται ότι ο 
αυτός θα είναι υψηλός.
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Πίνακας 7.14 Τρέχων και Μελλοντικός αντίκτυπος του καύσωνα και της ξηρασίας στους
υδατικούς πόρους

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλός Μέτριος
Ξηρασία Μέτριος Υψηλός

Συνεπώς φαίνεται ότι τα υφιστάμενα προβλήματα θα ενταθούν στον μέλλον εφόσον δεν 
επιλυθούν.

Πλημμύρες
Σύμφωνα με τη μελέτη «Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας» που εκπονήθηκε από
την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο Δήμο Ρόδου είναι η χαμηλή ζώνη 
λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου), οι χαμηλές ζώνες 
λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών Καλαβάρδα έως την 
πόλη της Ρόδου και η χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή 
Μάλωνας, Μάσαρη, Κάλαθος). Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζονται οι τρεις ζώνες δυνητικά 
υψηλού κινδύνου (GR14RAK0003, GR14RAK0002, GR14RAK0001) [19].

Χάρτης 7.39 Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ρόδου

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πλημμύρας στο Δήμο 
Ρόδου τα τελευταία χρόνια και τα κύρια αίτια είναι η υπερχείλιση ποταμού και η τοπική καταιγίδα 
[19], [20].
Ο μελλοντικός κίνδυνος από τις καταιγίδες αυξάνεται (Πίνακας 7.1) με αποτέλεσμα να 
εντείνονται τα πλημμυρικά φαινόμενα.  Η δυνατότητα προσαρμογής στον κίνδυνο αυτό, είναι 
μέτρια και απαιτεί ειδικές μελέτες (όπως προτείνεται στο επόμενο κεφάλαιο) και προϋπολογισμό 
για τα σχετικά έργα.  Ως εκ τούτου, η έκθεση των ευαίσθητων περιοχών είναι υψηλή και η 
δυνατότητα προσαρμογής μέτρια. Ο συνδυασμός τους δίνει υψηλή τρωτότητα.
Ο τρέχων και ο μελλοντικός αντίκτυπος έχουν ως ακολούθως:
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Πίνακας 7.15 Τρέχων αντίκτυπος της πλημμύρας στους υδατικούς πόρους

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Πλημμύρε
ς Καταιγίδες

Μέτρια Υψηλή Υψηλός

Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα αξιολόγησης 7.3 προκύπτει ότι ο συνδυασμός υψηλής τρωτότητας 
με μελλοντική ενισχυτική επίπτωση δίνει πολύ υψηλό μελλοντικό κίνδυνο που υποδεικνύει άμεση
δράση.

Πίνακας 7.16 Τρέχων και μελλοντικός αντίκτυπος της πλημμύρας στους υδατικούς πόρους

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος κινδύνου

Πλημμύρες 
Καταιγίδες

Υψηλός Πολύ Υψηλός

Γεωργία και Δασοκομία

Ο γεωργικός τομέας της Ρόδου θεωρείται ανεπτυγμένος και συνεισφέρει σημαντικά στην 
οικονομία του τόπου.
Η γεωργική γη που μπορεί να καλλιεργηθεί καλύπτει περίπου 444.420 στρέμματα και εκτείνεται 
σε όλο σχεδόν το νησί όπως φαίνεται στον Χάρτη 7.4. Από αυτά καλλιεργούνται 251.344 
στρέμματα και αρδεύονται τα 14.922 στρέμματα σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-
2020 [23].
Η άρδευση γίνεται από τα αρδευτικά δίκτυα και τις γεωτρήσεις οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο 
από ιδιωτικές.
Οι χρήσεις γης που καταλαμβάνουν τις γεωργικές εκτάσεις αναγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα:

Πίνακας 7.17 Χρήσεις γης αγροτικής δραστηριότητας

Χρήσεις γης
Έκταση 

(στρεμ.)
Κατανομή 

(%)

Γεωργική γη 444.200 32

Βοσκότοποι 196.300 14

Δάση 691.300 50
Λοιπές 

εκτάσεις
64.300 5

Σύνολο 1.396.100 100
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Χάρτης 7.40 Χάρτης Χρήσης Γης ως Γεωργικής

Πηγή: ΥΠΕΝ geodata.gov.gr / data.gov.gr
Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι το υψηλό κόστος των αρδεύσεων και
σε αρκετές περιοχές η υφαλμύρινση των υδάτων εξαιτίας της υπεράντλησης.  Τα προβλήματα 
αυτά αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, τη αύξησης 
επεισοδίων καύσωνα και του φαινομένου της ξηρασίας.  Η επίπτωση της αύξησης των τριών 
αυτών κλιματικών κινδύνων είναι:

 Καταστροφές των καλλιεργειών

 Μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών

 Μεταβολή της διάρκειας της βλαστικής περιόδου

 Αύξηση της ζήτησης νερού για άρδευση και παράλληλη μείωση της διαθεσιμότητας του
νερού

 Επιπτώσεις στην υγεία και ζωή των κοπαδιών
Η έκθεση της αγροτικής γης στην άνοδο της θερμοκρασία και των επεισοδίων καύσωνα είναι 
χαμηλή καθώς τα επεισόδια του καύσωνα είναι περιορισμένα ενώ στην ξηρασία θεωρείται μέτρια. 
Η δυνατότητα προσαρμογής στους κινδύνους αυτούς αξιολογείται μέτρια, κυρίως στις περιοχές 
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που παρουσιάζουν έλλειψη νερού.  Ο συνδυασμός της έκθεσης με τη δυνατότητα προσαρμογής 
δίνει χαμηλή τρωτότητα ως προς την άνοδο της θερμοκρασίας και τον καύσωνα και μέτρια ως 
προς την ξηρασία.
Ο αγροτικός τομέας είναι επίσης εκτεθειμένος και στα φαινόμενα της ακραίας βροχόπτωσης και 
πλημμύρας με επιπτώσεις αντίστοιχα:

 Μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών

 Ζημιές, καταστροφές ή απώλειες καλλιεργειών

 Απώλεια κοπαδιών
Η έκθεση σ’ αυτούς τους κινδύνους καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής θεωρούνται μέτριες 
και συνεπώς η τρωτότητα αξιολογείται ως μέτρια. Χρησιμοποιώντας τους Πίνακες αξιολόγησης 
7.2 και 7.3 συνάγεται ότι:

Πίνακας 7.18 Τρέχων αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στη Γεωργία

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός
Ξηρασία Μέτρια Μέτρια Μέτριος
Ακραία 

βροχόπτωση
Χαμηλή Μέτρια Χαμηλός

Πλημμύρε
ς

Μέτρια Μέτρια Μέτριος

Πίνακας 7.19 Μελλοντικός αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στη Γεωργία

Κίνδυνος Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτική

Καύσωνας
– υψηλές 
Θερμ/σίες

Χαμηλή Μέτρια

Ξηρασία Μέτρια Υψηλή
Ακραία 

βροχόπτωση
Μέτρια Υψηλή

Πλημμύρε
ς

Μέτρια Υψηλή

Πίνακας 7.20 Τρέχων και μελλοντικός αντίκτυπος στον τομέα της γεωργίας

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας – 
υψηλές 
Θερμ/σίες

Χαμηλός Μέτριος

Ξηρασία Μέτριος Υψηλός
Ακραία 

βροχόπτωση
Χαμηλός Υψηλός

Πλημμύρες Μέτριος Υψηλός

Συνεπώς, ενώ ο τρέχων αντίκτυπος των κινδύνων κατατάσσεται στη χαμηλή και μεσαία βαθμίδα, 
μελλοντικά επιδεινώνεται επειδή εντείνεται η επικινδυνότητα των φαινομένων.  Ως εκ τούτου 
απαιτείται να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της πλημμύρας.
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Περιβάλλον και βιοποικιλότητα

Η Ρόδος έχει ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα με κάποια είδη να συναντώνται μόνο στην περιοχή.
Στη χλωρίδα της έχουν καταγραφεί συνολικά 1.351 φυτικά είδη, από τα οποία τα 8 είναι τοπικά 
ενδημικά, τα 13 είναι ενδημικά του Αιγαίου και της Ρόδου, ενώ 64 είναι ενδημικά της Τουρκίας 
και της Ρόδου [24]. Από τα δένδρα ξεχωρίζει η ζητιά στην οποία οφείλεται η μεγάλη συσσώρευση
των πεταλούδων στη γνωστή «κοιλάδα των πεταλούδων» [25].
Στην πανίδα του νησιού συγκαταλέγεται το γνωστό ελάφι, το πλατόνι και ένα μικρόσωμο άλογο 
ελεύθερης βοσκής στην περιοχή του Αρχαγγέλου.
Η υδάτινη πανίδα είναι επίσης πλούσια και συμπεριλαμβάνει το ενδημικό ψάρι γκιζάνι, τον 
κάβουρα της Καρπάθου, τη νεροχελώνα Mauremis caspica κ.α. [24].  Έχει επίσης ιδιαίτερα 
πλούσια ερπετοπανίδα.
Στο νησί υπάρχουν αρκετές ζώνες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων από τη Natura 2000 (βλ. Χάρτ. 7.2). Εντούτοις τόσο οι δασικές πυρκαγιές όσο 
και οι πλημμύρες αποτελούν σημαντικούς κινδύνους.  Αναμένεται να ενταθούν λόγω της 
κλιματικής αλλαγής.  Επιπρόσθετα αναμένεται να ενταθούν και οι καύσωνες και η ξηρασία.
Οι άμεσες επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα είναι οι ακόλουθοι:

Καύσωνες:

 Μετακίνηση πολλών ειδών σε νέες περιοχές ή και απώλεια χερσαίων ειδών

 Μείωση αλιευτικού αποθέματος
Οι καύσωνες στο νησί μπορεί να έχουν σοβαρότερο αντίκτυπο για τα χερσαία είδη που θα 
πληγούν λόγω της περιορισμένης γεωγραφικά δυνατότητας μετακίνησης. Από μελέτες που έχουν 
γίνει σε άλλες περιοχές όπως στην Κύπρο τα θαλάσσια είδη έχουν τρόπους διαφυγής και 
επομένως επιβίωσης.
Η έκθεση και η ευαισθησία των ειδών αυτών στον κίνδυνο αξιολογείται υψηλή.  Η δυνατότητα 
προσαρμογής αξιολογείται ως μέτρια και συνεπώς η τρωτότητα είναι μέτρια.

Ξηρασία:

 Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών
Ως προς την ξηρασία η έκθεση αξιολογείται μέτρια όπως και η δυνατότητα προσαρμογής και 
συνεπώς η τρωτότητα αξιολογείται ως μέτρια.

Πλημμύρες:

 Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών
Η έκθεση στον κίνδυνο αυτό αφορά στα είδη που βρίσκονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με τη μελέτη για την ανάπτυξη ‘Σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών 
Απορροής Ποταμών υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) [19]. Η
δυνατότητα προσαρμογής είναι μέτρια καθώς έχουν εκπονηθεί κάποιες μελέτες αλλά πρέπει να 
υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα και να διευθετηθούν τα επικίνδυνα ρέματα.  Συνεπώς η 
τρωτότητα αξιολογείται ως μέτρια.

Δασικές πυρκαγιές:

 Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών
Η Ρόδος έχει πληγεί σημαντικά από τις πυρκαγιές με συνέπειες στα οικοσυστήματα αλλά και στην 
αγροτική δραστηριότητα όπως στη μελισσοκομία.  Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τις τρεις 
μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Ρόδου τα τελευταία 20 έτη [25].
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Χάρτης 7.41 Χάρτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιών

Πηγή:ΥΠΕΝ geodata.gov.gr
Η έκθεση στον κίνδυνο του νησιού είναι υψηλή. Έχει προγραμματισθεί η αποκατάσταση δασικών 
περιοχών καθώς έχουν μελετηθεί αναδασώσεις από τη Δ/νση Δασών του Δήμου στις περιοχές
- Άγιος Σουλάς (2012)
- Μάρμαρα Λαέρμων (1987 και 2008)
- Αρνίθα, Μεσαναγρός, Ίστριος και Προφίλια (1992 και 2013)

και πρόκειται να υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση του έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από 
δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» [26].  Εντούτοις τα μέτρα
αποφυγής των πυρκαγιών δεν είναι επαρκή και ως εκ τούτου η τρωτότητα του συστήματος 
θεωρείται υψηλή.
Με βάση την τρωτότητα στους κινδύνους και την επικινδυνότητα σε κάθε κίνδυνο αξιολογείται 
στη συνέχεια ο τρέχων και μελλοντικός αντίκτυπος χρησιμοποιώντας του Πίνακες αξιολόγησης 
7.2 και 7.3.

Πίνακας 7.21 Τρέχων αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στο Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνα
ς

Χαμηλή Μέτρια Χαμηλός

Ξηρασία Μέτρια Μέτρια Μέτριος
Πλημμύρ

ες
Μέτρια Μέτρια Μέτριος

Δασικές 
Πυρκαγιές

Χαμηλός Υψηλή Μέτριος
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Πίνακας 7.22 Μελλοντικός αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στο Περιβάλλον και τη
Βιοποικιλότητα

Κίνδυνος Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτική

Καύσωνας
– υψηλές 
Θερμ/σίες

Μέτρια Υψηλός

Ξηρασία Μέτρια Υψηλός
Πλημμύρε

ς
Μέτρια Υψηλός

Δασικές 
Πυρκαγιές

Υψηλή Υψηλός

Πίνακας 7.23 Τρέχων και μελλοντικός αντίκτυπος στο Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας – 
υψηλές Θερμ/σίες

Χαμηλός Υψηλός

Ξηρασία Μέτριος Υψηλός
Πλημμύρες Μέτριος Υψηλός
Δασικές 

Πυρκαγιές
Μέτριος Υψηλός

Δημόσια Υγεία

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
καθορίζουν την υγεία όπως η ποιότητα του αέρα, το καθαρό πόσιμο νερό, η επάρκεια τροφίμων 
και η στέγαση.
Είναι γνωστό ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι καύσωνες προκαλούν καρδιαγγειακά και 
αναπνευστικά προβλήματα κυρίως στους ηλικιωμένους.  Με τον καύσωνα του 1987 στην Ελλάδα 
έχασαν τη ζωή τους 1.300 άτομα και με τον καύσωνα του 2003 στην Ευρώπη περίπου 70.000 
άτομα.
Άλλα σημαντικά προβλήματα που
προκαλούνται από τις υψηλές
θερμοκρασίες η αύξηση:

 του  όζοντος  και  των  ρύπων  που
επιδεινώνουν  τα  καρδιαγγειακά  και
αναπνευστικά προβλήματα

 των επιπέδων της γύρης και άλλων
αλλεργιογόνων  ουσιών  στον  αέρα
που  προκαλούν  άσθμα  το  οποίο
σύμφωνα  με  το  Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) επηρεάζει
περίπου 300 εκατ. άτομα

 αύξηση  των  μολύνσεων  και  της
περιόδου μετάδοσης των ασθενειών
που μεταδίδονται από φορείς

Οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο
από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους
καύσωνες είναι οι ηλικιωμένοι και τα
μικρά παιδιά.
Στη Ρόδο, οι συνθήκες τη θερμή περίοδο
είναι ανεκτές και σύμφωνα με την άποψη
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ), λαμβάνοντας υπόψη ένα μόνο 
υποσύνολο των πιθανών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και υποθέτοντας ότι 
η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος 
στην υγεία συνεχίζεται, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι είναι δυνατόν να 
προκληθούν ετησίως περί-που 250.000 
πρόσθετοι θάνατοι στο διάστημα 2030 - 
2050.  Από αυτούς 38.000 θάνατοι 
αφορούν ηλικιωμένους λόγω της έκθεσής
τους στη ζέστη [27].
Το οικονομικό κόστος των επιπτώσεων 
στην υγεία από τους ρύπους των 
καυσίμων υπολογίσθηκε για το έτος 2015 
σε 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, 
μεγαλύτερο δηλαδή από τις συνολικές 
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των αρμόδιων στελεχών του Δήμου, δεν δημιουργείται ιδιαίτερη δυσφορία που να οδηγεί σε 
περιστατικά υγείας.  Τα επεισόδια καύσωνα είναι αραιά και η πόλη με την υπάρχουσα υποδομή σε
πράσινο και σκίαση βοηθάει στον μετριασμό των επιπτώσεων τους.
Εντούτοις από την ανάλυση των σεναρίων κλιματικής αλλαγής αναμένεται αύξηση της 
θερμοκρασίας και των επεισοδίων καύσωνα, μείωση των βροχοπτώσεων που ενισχύει το 
φαινόμενο της ξηρασίας και αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων.
Για τους κινδύνους αυτούς δίνονται παρακάτω οι επιπτώσεις τους και στη συνέχεια αναλύεται ο 
αντίκτυπος τους.

Καύσωνας και ακραίες θερμοκρασίες και Ξηρασία – Επιπτώσεις:

 Θερμικό στρες

 Καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα – θάνατοι

 Εξάπλωση μολυσματικών και μεταδοτικών νόσων

 Αλλεργίες και μεταβολή στους τύπους αλλεργίας
Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν κυρίως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού καθώς και τους εργαζόμενους στο εξωτερικό περιβάλλον.
Η έκθεση στον κίνδυνο συνδέεται με τη ελλιπή θερμομονωτική ικανότητα των κτιρίων, την 
πυκνότητα του πολεοδομικού ιστού, την έλλειψη ανοικτών πράσινων χώρων και χώρων 
προστασίας από το φαινόμενο.  Για τη Ρόδο, η έκθεση θεωρείται χαμηλή.
Η δυνατότητα προσαρμογής είναι συνδεδεμένη με την επάρκεια υποδομών περίθαλψης 
(νοσοκομεία, ΕΣΥ) ικανών να εξυπηρετήσουν τα συμβάντα υγείας από τον καύσωνα.  Στην 
περίπτωση της Ρόδου θεωρείται μεσαία.  Ως εκ τούτου η τρωτότητα αξιολογείται χαμηλή.

Πλημμύρες – Επιπτώσεις:

 Τραυματισμοί

 Πιθανή απώλεια ζωής
Οι επιπτώσεις επηρεάζουν όλους τους κατοίκους σε περιοχές που εμφανίζουν τρωτότητα στον 
κίνδυνο. Η έκθεσή τους συνδέεται με παράγοντες όπως η διευθέτηση των ρεμάτων, το σύστημα 
απορροής, η θωράκιση των κτιρίων και η μορφή του πολεοδομικού ιστού.
Στη Ρόδο υπάρχουν αρκετοί οικισμοί που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.  Στον επόμενο χάρτη 
(Χάρτης  7 .42) φαίνονται με διαφορετικό χρώμα, οι περιοχές δυνητικού υψηλού κινδύνου και οι 
οικισμοί με ιστορικό πλημμύρας.
Η συνολική έκθεση αξιολογείται μέτρια και η δυνατότητα προσαρμογής στο κίνδυνο, μεσαία, 
σύμφωνα με την πρόοδο των δράσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την αποφυγή των 
πλημμυρών. Ο συνδυασμός της έκθεσης στο κίνδυνο και της δυνατότητας προσαρμογής δίνει μία
μέτρια συνολικά τρωτότητα.
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Χάρτης 7.42 Χάρτης Περιοχών Υψηλού κινδύνου πλημμύρας

Χρησιμοποιώντας τους Πίνακες αξιολόγησης 7.2 και 7.3, συνάγεται ότι ο τρέχων κίνδυνος είναι 
χαμηλός για τον καύσωνα ενώ για τις πλημμύρες είναι μέτριος.  Αντίστοιχα, ο μελλοντικός 
αντίκτυπος μετατρέπεται σε υψηλό.

Πίνακας 7.24 Τρέχων αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στη δημόσια υγεία

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός
Ξηρασία Μεσαία Μέτρια Μέτριος
Πλημμύρε

ς
Μεσαία Μέτρια Μέτριος

Πίνακας 7.25 Μελλοντικός αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στη δημόσια υγεία

Κίνδυνος Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κ

ή
Αδιάφορη Ενισχυτική

Καύσωνας
– υψηλές 
Θερμ/σίες

Χαμηλή Μέτρια

Ξηρασία Μέτρια Υψηλή
Πλημμύρε

ς
Μέτρια Υψηλή

71

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Πίνακας 7.26 Τρέχων και μελλοντικός αντίκτυπος στον τομέα της δημόσιας υγείας

Κίνδυνος Τρέχων αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας – 
υψηλές Θερμ/σίες

Χαμηλός Μέτριος

Ξηρασία Μέτριος Υψηλός
Πλημμύρες Μέτριος Υψηλός

Όπως φαίνεται η κλιματική αλλαγή θα έχει υψηλό αντίκτυπο στο μέλλον, που σημαίνει ότι ο 
Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει δράσεις για την προσαρμογή του.

Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Συμμετέχει με περίπου
80% στο συνολικό ΑΕΠ και προσφέρει εργασία στο 28% του ενεργού πληθυσμού του (ΕΛΣΤΑΤ 
απογραφή 2011).  Οι τουριστικές δραστηριότητες (καταλύματα και υπηρεσίες) βρίσκονται κατά 
κύριο λόγο στο βόρειο τμήμα του νησιού που εξυπηρετείται καλύτερα από τις υφιστάμενες 
υποδομές.
Οι κλιματικοί κίνδυνοι που μπορεί να πλήξουν τον τουρισμό είναι τα επεισόδια καύσωνα, η 
ξηρασία, οι πλημμύρες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.  Στη συνέχεια αξιολογείται η 
έκθεση και η τρωτότητα σ’ αυτούς τους κινδύνους.

Καύσωνας, Ξηρασία – Επιπτώσεις:

 Αύξηση της ζήτησης ενέργειας για ψύξη

 Αύξηση της ζήτησης νερού

 Μείωση τουρισμού κατά τη επηρεαζόμενη περίοδο
Η κατανάλωση για ψύξη εξαρτάται αφενός από την ποιότητα και θερμομονωτική ικανότητα των 
κτιρίων και αφετέρου την απόδοση των ψυκτικών εγκαταστάσεων.  Η κατασκευή των κτιρίων 
στη Ρόδο ακολουθεί τη γενική πρακτική της χώρας, δηλαδή, τα κτίρια κατασκευής πριν τη 
δεκαετία ’90 έχουν ως επί το πλείστον περιορισμένη θερμοπροστασία.  Συνεπώς για να παρέχουν 
θερμική άνεση απαιτείται ήδη υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Αλλά και η δυνατότητα 
προσαρμογής αναμένεται υψηλή γιατί με το νέο Κανονισμό θερμικής απόδοσης των κτιρίων και 
την προγραμματισμένη πολιτική κινήτρων θα βελτιωθεί σημαντικά το κτιριακό απόθεμα έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται θερμική άνεση με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.  Συνεπώς η έκθεση είναι 
υψηλή αλλά εξισορροπείται από την υψηλή δυνατότητα προσαρμογής και ο συνδυασμός τους 
δίνει χαμηλή τρωτότητα. .
Το νησί πλήττεται συχνά από φαινόμενα ξηρασίας.  Η παροχή πόσιμου νερού και νερού χρήσης 
προς το παρόν εξυπηρετούνται επαρκώς, αλλά η αύξηση του φαινομένου αναμένεται να 
επιβαρύνει το σύστημα ύδρευσης.  Η δυνατότητα προσαρμογής αξιολογείται μεσαία και η 
τρωτότητα μέτρια.

Πλημμύρες – Επιπτώσεις:

 Καταστροφή τουριστικών υποδομών
Η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται κατόπιν μελέτης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και συνεπώς η έκθεση σε πλημμυρικά φαινόμενα λόγω υπερχείλισης ποταμών και 
ρεμάτων είναι περιορισμένη. Εντούτοις επειδή η περιοχή που βρίσκεται η πλειοψηφία των 
καταλυμάτων, χαρακτηρίζεται δυνητικά υψηλού κινδύνου, η τρωτότητα των τουριστικών 
καταλυμάτων δεν είναι αμελητέα αλλά αξιολογείται χαμηλή.

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας – Επιπτώσεις:

 Καταστροφή τουριστικών υποδομών στις παράκτιες περιοχές
Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι μία απειλή για το παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον που προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. υπερεκμετάλλευση 
φυσικών πόρων, αστικοποίηση, ρύπανση). Το πρόβλημα είναι σημαντικό καθώς απειλείται το 
20% της συνολικής ακτογραμμής, καθιστώντας την Ελλάδα την 4η πιο ευάλωτη χώρα, μεταξύ 
των 22 παράκτιων κρατών μελών της ΕΕ [29].  Οι κυριότερες αιτίες για την αυξημένη διάβρωση 
είναι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες στο Αιγαίο, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 
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καθώς και το γεωμορφολογικό υπόστρωμα της ακτογραμμής [30].  Στον χάρτη που ακολουθεί 
(Χάρτης  7 .43) φαίνεται ότι το νησί της Ρόδου χαρακτηρίζεται από μέτρια, υψηλή και αρκετά 
υψηλή ευπάθεια.
Η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας προκαλεί περαιτέρω διάβρωση και εντείνει τα υφιστάμενα 
προβλήματα.  Από την ανάλυση των κλιματικών παραμέτρων η επικινδυνότητα του φαινομένου 
αξιολογείται χαμηλή χωρίς αλλαγή στην ένταση της μελλοντικά. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει 
την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση έργου για τη διαχείριση των παράκτιων κινδύνων 
τμήμα-τος της ΒΔ ακτής, από την περιοχή της Αρχαίας Καμείρου έως και την περιοχή της 
Ιαλυσού.
Το έργο αυτό είναι το προτεινόμενο πιλοτικό έργο του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR.

Χάρτης 7.43 Δείκτης παράκτιας ευπάθειας (Coastal Vulnerability Index - CVI) για τη Ρόδο

Πηγή:  [31]
Παραμένουν όμως κάποιες παραλίες όπου εντοπίζεται έντονο το πρόβλημα της διάβρωσης όπως 
είναι η Κρεμαστή, Θεολόγος, η Σορωνή και οι Φάνες, που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του 
νησιού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η έκθεση στον κίνδυνο αξιολογείται ως μεσαία, η δυνατότητα 
προσαρμογής επίσης μεσαία και συνεπώς η τρωτότητα μέτρια.
Στη συνέχεια με βάση τους Πίνακες αξιολόγησης 7.2 και 7.3 προκύπτει ο τρέχων και μελλοντικός
αντίκτυπος.
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Πίνακας 7.27 Τρέχων Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στον Τουρισμό

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός
Ξηρασία Μεσαία Μέτρια Μέτριος
Πλημμύρε

ς
Μεσαία Χαμηλή Χαμηλός

Άνοδος 
της στάθμης 
θάλασσας

Χαμηλή Μέτρια Χαμηλός

Πίνακας 7.28 Μελλοντικός Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων
στον Τουρισμό

Κίνδυνος Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτική

Καύσωνας
– υψηλές 
Θερμ/σίες

Χαμηλή Μέτρια

Ξηρασία Μέτρια Υψηλή
Πλημμύρε

ς
Χαμηλή Μέτριος

Άνοδος 
της στάθμης 
θάλασσας

Μέτρια Μέτριος

Πίνακας 7.29 Τρέχων και μελλοντικός Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στον Τουρισμό

Κίνδυνος Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός Αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλός Μέτριος
Ξηρασία Μέτριος Υψηλός
Πλημμύρες Χαμηλός Μέτριος
Άνοδος της 

στάθμης της 
θάλασσας

Χαμηλός Μέτριος

Ο αντίκτυπος όλων των κινδύνων θα αυξηθεί μελλοντικά κα συνεπώς πρέπει να υλοποιηθούν 
δράσεις όπως προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο για τη θωράκιση του τουρισμού.

Μεταφορές – Οδικό δίκτυο

Το οδικό δίκτυο της Ρόδου πλήττεται συχνά από πλημμύρες.  Λόγω της κλιματικής αλλαγής η 
ένταση των βροχοπτώσεων αναμένεται να αυξηθεί προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα 
συχνότερα.  Οι επιπτώσεις της είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο, πιθανές καταστροφές στις 
παράκτιες οδούς και υψηλό κόστος αποκατάστασης.
Λόγω της εξελισσόμενης διάβρωσης των ακτών που όπως προαναφέρθηκε εντείνεται από την 
άνοδο της θαλάσσια στάθμης, το παράκτιο οδικό δίκτυο θα υπόκειται εντονότερα σ’ αυτόν τον 
κίνδυνο.
Επιπρόσθετα αναμένεται να υπάρχουν επιπτώσεις και από τα επεισόδια καύσωνα που έχουν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή του καταστρώματος του δρόμου και κατ’ επέκταση αύξηση του 
κόστους συντήρησης.
Η τρωτότητα του οδικού δικτύου αξιολογείται ως μέτρια στις πλημμύρες και χαμηλή στα 
επεισόδια του καύσωνα και στη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.
Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται με βάση τους πίνακες 7.2 και 7.3 και έχει ως 
ακολούθως:
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Πίνακας 7.30 Τρέχων Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στις Μεταφορές

Κίνδυνος Επικινδυνότητα Τρωτότητα Τρέχων Αντίκτυπος
κινδύνου

Καύσωνα
ς

Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλός

Πλημμύρ
ες

Μεσαία Μέτρια Μέτριος

Άνοδος 
της στάθμης
θάλασσας

Χαμηλή Μέτρια Χαμηλός

Πίνακας 7.31 Μελλοντικός Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στις Μεταφορές

Κίνδυνος Τρωτότητα Μελλοντική επίπτωση κινδύνου
Εξισορ/κή Αδιάφορ

η
Ενισχυτικ

ή
Καύσωνας

– υψηλές 
Θερμ/σίες

Χαμηλή Μέτριος

Πλημμύρε
ς

Μέτρια Υψηλός

Άνοδος 
της στάθμης 
θάλασσας

Μέτρια Μέτριος

Πίνακας 7.32 Τρέχων και μελλοντικός Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στις Μεταφορές

Κίνδυνος Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός Αντίκτυπος 
κινδύνου

Καύσωνας Χαμηλός Μέτριος
Πλημμύρες Μέτριος Υψηλός
Άνοδος της 

στάθμης της 
θάλασσας

Χαμηλός Μέτριος

Η ανάλυση του αντικτύπου των κινδύνων δείχνει ότι απαιτούνται δράσεις για τη θωράκιση του 
οδικού δικτύου δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πολιτική Προστασίας και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Ολοένα και περισσότερο η παγκόσμια κοινότητα βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Οι
ζημιές, οι καταστροφές και οι κίνδυνοι για την υγεία και ζωή των πολιτών επιδεινώνονται 
συνεχώς.
Η Ρόδος έχει υποστεί πρόσφατα ζημιές και ακόμη θανάτους πολιτών από τις πλημμύρες.  Τα 
έντονα φαινόμενα δημιουργούν μεγαλύτερες υποχρεώσεις στους φορείς Πολιτικής Προστασίας οι 
οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τους κινδύνους επιτυχώς. Απαιτείται μεγαλύτερη ετοιμότητα η 
οποία μεταφράζεται σε δαπάνες είτε για έναν ενισχυμένο σχεδιασμό, ή βελτίωση των υποδομών 
και λήψη επιπρόσθετων μέτρων ή/και ενίσχυση του προσωπικού για τη διαχείριση των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Οι κίνδυνοι που αναμένεται να ενταθούν και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν για την αποτροπή του
αντικτύπου τους είναι ο καύσωνας, η ξηρασία, η πλημμύρα και η δασική πυρκαγιά.
Πέραν των σχεδίων προστασίας που θα πρέπει οι φορείς να επικαιροποιήσουν για εντονότερες 
επιπτώσεις.  Ο αντίκτυπος των κινδύνων αξιολογείται ως ακολούθως:

Πίνακας 7.33 Τρέχων και μελλοντικός Αντίκτυπος κλιματικών κινδύνων στην Πολιτική
Προστασίας

Κίνδυνος Τρέχων Αντίκτυπος 
κινδύνου

Μελλοντικός Αντίκτυπος 
κινδύνου
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Καύσωνας Χαμηλός Μέτριος
Ξηρασία Μέτριος Υψηλός
Πλημμύρες Μέτριος Υψηλός
Δασική 

πυρκαγιά
Υψηλός Πολύ υψηλός

Σύνοψη κινδύνων και αντίκτυπου

Στον επόμενο Πίνακα συνοψίζεται η αξιολόγηση των κινδύνων και ο αντίκτυπός τους στο παρόν 
και μελλοντικά.  Στο Παράρτημα Β (σελίδα 109) παρατίθεται ο πίνακας του αναμενόμενου 
αντίκτυπου σύμφωνα με τον τύπο που υποδεικνύεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων.

76

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Πίνακας 7.34 Πίνακας τρέχοντος και μελλοντικού αντικτύπου της κλιματική αλλαγή για τη Ρόδο
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Ακραία 

Βροχόπτωση 
πλημμύρες

Καταιγίδες
Δασικές 

πυρκαγιές
Άνοδος 

Στάθμης 
Θάλασσας

Ακραίο 
Ψύχος

ΤΑ: Τρέχων Κίνδυνος, ΜΑ: Μελλοντικός Κίνδυνος,               = Χαμηλός                = Μέτριος                = Υψηλός                 = Πολύ Υψηλός
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Δράσεις προσαρμογής

Η προσαρμογή του Δήμου στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής απαιτεί μία σειρά δράσεων οι 
οποίες θα συμβάλλουν στη θωράκιση των ζωτικών τομέων που εξετάσθηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο.  Οι δράσεις που προτείνονται παρακάτω έχουν διαμορφωθεί παίρνοντας υπόψη τις έως
τώρα προσπάθειες του Δήμου να θωρακίσει και να ενδυναμώσει τις υποδομές του με στόχο την 
άμβλυνση των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν από τα κλιματικά φαινόμενα ή από τον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Πολιτική Προστασίας και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Οι δράσεις αφορούν στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, 
πλημμύρες και καύσωνα.

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς

Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση συστήματος θερμικών καμερών έγκαιρης 
ανίχνευσης πυρκαγιών το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει την αύξηση της θερμοκρασίας, πριν 
εκδηλωθεί φωτιά, και να καθορίσει με ακρίβεια την τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει 
έγκαιρη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα αποφευχθούν και θα τεθούν 
υπό έλεγχο αρκετά περιστατικά δασικών πυρκαγιών. Η εκπόνηση της μελέτης διάρκειας περίπου 
8-10 μηνών, προτείνεται να ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2021. Το εκτιμώμενο κόστος είναι 
15.000 €. Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 210.000 € και περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση των πύργων πυρανίχνευσης, το λογισμικό καθώς και την εγκατάσταση του 
κεντρικού server.
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Διαχείριση καύσιμης ύλης

Στις δασικές εκτάσεις του νησιού υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, όπως πευκοβελόνες 
κλπ., με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος της δασικής πυρκαγιάς και να δυσχεραίνεται η 
πυρόσβεση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για την ασφάλειά των πολιτών και των 
οικοσυστημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω ενεργειών πρόληψης, γι’ αυτό το λόγο 
προτείνεται η διαχείριση και συγκομιδή της καύσιμης ύλης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
περιόδου.  Έτσι θα αποφευχθούν πιθανές εστίες φωτιάς και θα μειωθεί η εξάπλωση σε περίπτωση
δασικής πυρκαγιάς. Το ετήσιο κόστος της δράσης εκτιμάται περίπου 50€/στρέμμα.  Η δράση 
προτείνεται να ξεκινήσει το 2021.

Δράσεις αναδάσωσης

Όπως έχει αναφερθεί και στις ανωτέρω δράσεις που σχετίζονται με την πυρκαγιά, οι δασικές 
εκτάσεις του Δήμου Ρόδου έχουν πληγεί αρκετές φορές από το εν λόγω φαινόμενο με 
αποτέλεσμα την απώλεια εκτάσεων, περιοχών προστασίας NATURA και βιοποικιλότητας [32].  Ο 
παρακάτω χάρτης απεικονίζει τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Ρόδου τα τελευταία 20 
έτη.

Χάρτης 8.44 Απεικόνιση των τριών μεγάλων πυρκαγιών στο νησί της
Ρόδου τα τελευταία 20 έτη

Πηγή:  [32]
Σε αρκετές περιοχές εμφανίζεται αναγέννηση των δασών με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό. 
Επιπλέον όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 8, η Διεύθυνση Δασών του Δήμου έχει εκπονήσει 
μελέτες αναδάσωσης για τις περιοχές:
- Άγιος Σουλάς (2012)
- Μάρμαρα Λαέρμων (1987 και 2008)
- Αρνίθα, Μεσαναγρός, Ίστριος και Προφίλια (1992 και 2013)

Σημειώνεται ότι επειδή αναμένεται αύξηση του φαινομένου ξηρασίας η οποία ενισχύει την 
εμφάνιση δασικών πυρκαγιών, θεωρείται σκόπιμο να διερευνηθεί η καταλληλότητα της χρήσης 
δύσφλεκτων δένδρων.
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Σχέδιο εκκένωσης και Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας

Επιπροσθέτως, συνιστάται η δημιουργία ενός σχεδίου εκκένωσης.  Η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας θα πρέπει να συντάξει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο θα περιλαμβάνει ένα 
πλάνο εκκένωσης των οικισμών που βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση.  Επίσης, προτείνεται η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών μέσω εκπαιδευτικών ημερίδων και έντυπου 
ενημερωτικού υλικού καθώς και η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.  Οι δράσεις αυτές 
προτείνεται να ξεκινήσουν το 2021 ή και νωρίτερα και να ολοκληρωθούν έως το 2022.  Το 
κόστος εκτιμάται να είναι 50.000€.

Διάθεση δημόσιων κτιρίων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να αλλάξει η ένταση και η συχνότητα των ακραίων 
καιρικών φαινομένων και επειδή κάποιοι πολίτες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να 
προστατευθούν από αυτά, προτείνεται ο Δήμος να διαθέτει σε περιόδους έκτακτης ανάγκης 
κάποια δημόσια κτίρια με τις κατάλληλες υποδομές για την προστασία των πολιτών.  Σε 
περιπτώσεις καύσωνα μπορεί να παρέχει κλιματιζόμενους χώρους με στόχο την προστασία των 
πολιτών καθώς και σε περιπτώσεις όπου οι κατοικίες των πολιτών βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων. Προτεινόμενα κτίρια είναι το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο 
'Βενετόκλειο' και το γήπεδο μπάσκετ της ομάδας 'Διαγόρας Ρόδου'. Το εκτιμώμενο κόστος για τη 
μελέτη της κατάλληλης προσαρμογής των χώρων και των πιθανών αναγκών για πρόσθετο 
εξοπλισμό εκτιμάται να είναι ύψους περίπου 5.000€. Η δράση προτείνεται να ξεκινήσει το 2021 
και να έχει διάρκεια περίπου 6 μήνες.

Υγεία

Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα

Προτείνεται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες που θα περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και συμβουλές για τους τρόπους προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις ακραίου 
καύσωνα, πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών κ.λπ.  Η διάδοση της σχετικής πληροφορίας δύναται 
να πραγματοποιηθεί με διάφορα μέσα όπως την οργάνωση ημερίδων και διαδραστικών 
εργαστηρίων, μέσω κοινωνικής δικτύωσης καθώς και έντυπου ενημερωτικού υλικού.
Η εκπόνηση του σχεδίου ενημέρωσης και εκπαίδευσης προτείνεται να ξεκινήσει στις αρχές του 
2021 και να ολοκληρωθεί το 2023.  Το κόστος της εκπόνησης και υλοποίησης του σχεδίου 
εκτιμάται να είναι 50.000 €.

Κτίρια και υλικά

Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν μελετηθεί στο κεφάλαιο «Κλιματικές τάσεις», αναμένεται 
μείωση των βροχοπτώσεων τα επόμενα χρόνια με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, στο Δήμο Ρόδου υπάρχει περιοδικότητα και 
κορύφωση ζήτησης νερού τους καλοκαιρινούς μήνες η οποία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί, λόγω 
της αύξησης του πληθυσμού, της αύξησης της θερμοκρασίας και των φαινομένων ξηρασίας. Για 
αυτούς τους λόγους προτείνεται η προώθηση χρήσης βρόχινου νερού ως μία βιώσιμη μέθοδο 
διαθεσιμότητας νερού για δευτερεύουσες χρήσεις.
Συγκεκριμένα, συνιστάται η εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση συστήματος συλλογής 
όμβριων υδάτων. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά 
του βρόχινου νερού για χρήσεις όπως η άρδευση, οι καλλιέργειες, το πλύσιμο των εξωτερικών 
χώρων κλπ. Η δράση μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια που πληρούν τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως μεγάλη επιφάνεια συλλογής, χώρου εγκατάστασης κλπ. Επίσης 
προτείνεται εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών με λύσεις συλλογής του βρόχινου νερού στις 
κατοικίες και στα κτίρια του τριτογενή τομέα.  Η δράση προτείνεται να ξεκινήσει 2021 και να 
ολοκληρωθεί το 2025. Η μελέτη πρέπει να υποδεικνύει τον τρόπο συλλογής και χρήσης τους, τον
προτεινόμενο εξοπλισμό καθώς και την ένταξη του στο κτίριο ώστε να μην δημιουργείται όχληση 
αισθητική, λειτουργική ή άλλη. Το εκτιμώμενο κόστος της δράσης είναι περίπου 60.000 € και 
περιλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση σε έξι σχολικά κτίρια.
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Χρήση σκιάστρων και ψυχρών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους

Σύμφωνα με τους κλιματικούς δείκτες που μελετήθηκαν σχετικά με τον αριθμό των ημερών όπου
η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη από 35°C, προβλέπεται να υπάρχουν περισσότερα 
φαινόμενα καύσωνα στο Δήμο Ρόδου. Καθώς υπάρχουν αρκετοί χώροι πρασίνου στο κέντρο του 
νησιού οι οποίου μπορούν να συμβάλλουν στη θερμική άνεση των πολιτών, προτείνεται η 
εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση σκιάστρων με σκοπό τη δημιουργία σκιερών μερών, μη 
εκτεθειμένων στις ακραίες συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα προστατεύονται μερικώς 
από θερμοπληξίες.
Επιπλέον, η χρήση ψυχρών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους τα οποία ανακλούν ένα μέρος 
της απορροφούμενης θερμότητας θα συμβάλουν περεταίρω στη θερμική άνεση των πολιτών. 
Συνιστάται η εκπόνηση μελέτης παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση 
ψυχρών υλικών. Η έναρξη των δράσεων αυτών μπορεί να προγραμματισθεί για αργότερα καθώς 
υπάρχουν άλλες περισσότερο επείγουσες ανάγκες.  Το κόστος των ανωτέρω δράσεων σε 
επιλεγμένα μέρη εκτιμάται να είναι περίπου 20.000 € και περιλαμβάνουν τη μελέτη που αφενός 
θα εντοπίζει τους χώρους όπου θα πρέπει να προστεθεί θερμική προστασία και αφετέρου θα 
προτείνει τις λύσεις και την ένταξή τους στο χώρο.  Το κόστος του έργου θα προκύψει από την 
μελέτη. Μία αδρή εκτίμηση του κόστους υλοποίησης για μία περιοχή 10.000 m2 είναι περίπου 
350.000€.  

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, εκτός από τις δράσεις μετριασμού
που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι 
εξίσου σημαντικές. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη εκστρατειών και ενημερωτικών 
ημερίδων με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
και νερού. Για παράδειγμα, η αρμόδια υπηρεσία θα μπορούσε να ενημερώνει τους πολίτες για 
προγράμματα χρηματοδότησης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και για συμβουλές 
εξοικονόμησης κατά τη διάρκεια ακραίων φαινομένων όπου απαιτείται συνετή χρήση των 
φυσικών πόρων. Η δράση προτείνεται να ξεκινήσει το 2021 και να ολοκληρωθεί το 2022. Το 
κόστος της δράσης εκτιμάται να είναι 40.000 €.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας στον 
τριτογενή τομέα

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ‘Ισοζύγιο Ενέργειας και Καταγραφή Εκπομπών στο Έτος Βάσης’ του 
Σχεδίου για την αειφόρο ενέργεια, ο τριτογενής τομέας έχει σημαντική κατανάλωση νερού και 
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται κυρίως από  δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Προτείνεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
ιδιοκτητών των τουριστικών καταλυμάτων μέσω ημερίδων σχετικά με τις δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και νερού και τις νέες τεχνολογίες που θα βοηθούσαν στη μείωση των σχετικών 
δαπανών τους. Η δράση προτείνεται να ξεκινήσει το 2021 και να ολοκληρωθεί έως το 2023. Το 
κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης εκτιμάται να είναι 20.000 €.

Υδατικοί πόροι

Αντιπλημμυρικά έργα

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 7.2.3 ‘Υδατικοί πόροι’, η μελέτη «Προκαταρτική Αξιολόγηση 
Κινδύνων Πλημμύρας» της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταγραφεί αρκετά περιστατικά πλημμύρας στο Δήμο Ρόδου 
τα τελευταία χρόνια και τα κύρια αίτια είναι η υπερχείλιση ποταμού και η τοπική καταιγίδα [19], 
[20]. Σύμφωνα με τις προβλέψεις ο κίνδυνος της πλημμύρας αυξάνεται, γι’ αυτό το λόγο 
προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές όπου έχει
εκδηλωθεί ευπάθεια. Η εν λόγω δράση προτείνεται να ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2021.  Το 
εκτιμώμενο κόστος της μελέτης εκτιμάται σε 110.000 € και της υλοποίησης σε 1.5000.000 € 
περίπου.
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Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

Για την αντιμετώπιση των πλημμυρών απαιτείται και η οριοθέτηση και διευθέτηση των 
επικίνδυνων ρεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Ρόδο υπάρχουν περίπου 8 πλημμυρικές κοίτες 
και υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουν χτιστεί πάνω σε αυτές (π.χ. περιοχή Αφάντου, 
Αρχαγγέλου) [19], [20]. Επίσης, η δράση αυτή είναι μεγάλης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι έχουν καταγραφεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά από πλημμύρες λόγω 
υπερχείλισης ρεμάτων [33]. Προτείνεται, λοιπόν, η εκπόνηση μελέτης διαχείρισης-οριοθέτησης 
των επικίνδυνων ρεμάτων. Η εν λόγω δράση προτείνεται να ξεκινήσει το 2021. Το κόστος της 
δράσης εκτιμάται να είναι  περίπου 110.000 € και περιλαμβάνει υδρολογική και υδραυλική 
μελέτη, τοπογραφική και περιβαλλοντική μελέτη. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτό αντιστοιχεί 
στην εκπόνηση μελέτης επτά ρεμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη [19] και τα στοιχεία του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Το κόστος του έργου θα προκύψει από τη μελέτη, μία 
προεκτίμηση είναι περίπου 1.500.000 €.

Μελέτη αποκατάστασης και ήπιων τεχνικών προστασίας στην παράκτια ζώνη

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και όπως προαναφέρθηκε στο 
υποκεφάλαιο 8.2.7, ο Δήμος έχει προγραμματίσει τη διαχείριση των παράκτιων κινδύνων για ένα 
τμήμα της ΒΔ ακτής του νησιού, από την περιοχή της Αρχαίας Καμείρου έως και την περιοχή της 
Ιαλυσού. Πρόκειται για το πιλοτικό έργο του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR.  Πέραν όμως του
τμήματος αυτού εντοπίζεται έντονο το πρόβλημα της διάβρωσης και στις παραλίες της 
Κρεμαστής, του Θεολόγου, της Σορωνής και των Φάνων, που βρίσκονται και αυτές στο δυτικό 
τμήμα του νησιού.  
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για τη χαρτογράφηση όλων των παραλιακών περιοχών όπου 
παρατηρούνται φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης και τη λήψη μέτρων αποκατάστασης για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η εν λόγω δράση προτείνεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022 ή 
και νωρίτερα.  Η διάρκεια της εκτιμάται σε 3 χρόνια και το κόστος της σε 3000.000 περίπου. Θα 
περιλαμβάνει τη λήψη και επεξεργασία μετρήσεων σε επιλεγμένα σημεία για την αποτύπωση της 
τρέχουσας κατάστασης, τη δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης της τρέχουσας κατάστασης και 
των λύσεων και τη δοκιμή των λύσεων σε δεξαμενή.  Το κόστος του έργου θα προκύψει από την 
μελέτη. Μία αδρή εκτίμηση του κόστους υλοποίησης για μία περιοχή είναι περίπου 3 – 4 εκατ. €.

Πρόβλημα επάρκειας νερού

Όπως προειπώθηκε το πρόβλημα διαθεσιμότητας πόσιμου νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
στην πόλη της Ρόδου λύθηκε το 2014 που τέθηκε σε λειτουργία το Φράγμα Γαδουρά. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν ακόμη οικισμοί, όπως η Κατταβιά με μόνιμο πληθυσμό 278 κατοίκων, ο 
Μεσαναγρός με πληθυσμό 155 κατοίκους και η Αρνίθα με πληθυσμό 215 που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επάρκειας νερού κυρίως κατά την τουριστική περίοδο [22]. 
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Χάρτης 8.45 Χάρτης της Ρόδου με σημειωμένες τις περιοχές ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκομίσθηκαν από τη ΔΕΥΑΡ [22], η τρέχουσα κατάσταση 
στις εν λόγω περιοχές έχει ως ακολούθως:
Το νερό του υδροφόρου ορίζοντα στην Κατταβιά είναι ακατάλληλο εξαιτίας της ρύπανσης του 
υδροφόρου ορίζοντα από λιπάσματα.
Αναφέρθηκαν πηγές υφάλμυρου νερού χωρίς να είναι γνωστή, η πηγή προέλευσης (επιφανειακά 
ή υπόγεια νερά), όπως και η ποιότητα τους (χημική και μικροβιολογική ανάλυση). Η απόσταση 
του οικισμού είναι 3,5 km από τη θάλασσα.  Ο Μεσαναγρός και η Αρνίθα απέχουν από τη 
θάλασσα περίπου 6 km και 5 km αντίστοιχα.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Αρνίθα το νερό 
είναι ακατάλληλο λόγω ύπαρξης θείου.  Επιπλέον αναφέρθηκε ο εντοπισμός ραδιενεργών 
στοιχείων στο νερό χωρίς περαιτέρω στοιχεία σχετικών αναλύσεων.  Στην περιοχή, όπως 
σημειώθηκε από τη ΔΕΥΑΡ, υπάρχει το φράγμα της Απολακκιάς για άρδευση το οποίο ήταν εν 
μέρει υδρευτικό με τη χρήση ταχυδιυλιστηρίου.  Το ταχυδιυλιστήριο δεν λειτουργεί σήμερα λόγω 
ζημιάς που επήλθε από ελλιπή συντήρηση.
Για την επίλυση της λειψυδρίας και για τις περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στη θάλασσα 
προτείνεται η αφαλάτωση θαλασσινού νερού, σε τοποθεσία κοντά στην ακτή, ώστε να 
αποφευχθεί η μεταφορά, μέσω αντλιών, μεγάλων ποσοτήτων θαλασσινού νερού προς τη μονάδα 
αφαλάτωσης και εν συνεχεία η μεταφορά της απορριπτόμενης άλμης στη θάλασσα.  Σε κάθε 
περίπτωση η επεξεργασία του θαλασσινού νερού, παρόλο που είναι πιο ακριβή ως λύση σε σχέση 
με την επεξεργασία υφάλμυρου νερού, θεωρείται πιο ασφαλής λόγω της σχετικά σταθερής 
ποιότητας του θαλασσινού νερού.
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Εικόνα 8.46 Το φράγμα της Απολακκιάς

Σε άλλη περίπτωση, η χρήση υπόγειου ύδατος πρέπει να γίνεται έπειτα από ενδελεχή υδρολογική
μελέτη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλμύρινσης του εδάφους λόγω διείσδυσης θαλασσινού 
νερού. Επιπλέον απαιτείται η γνώση της ποιότητας του νερού στη διάρκεια του έτους όπως και η 
επάρκεια ύδατος στην πηγή πριν την επένδυση.
Οι μονάδες αφαλάτωσης μπορεί να τοποθετηθούν σε container(s) ανάλογα με την επιλεγόμενη 
δυναμικότητα πόσιμου νερού.  Για την επιλογή της δυναμικότητας των μονάδων θα πρέπει να 
εξεταστούν οι εποχιακές καταναλώσεις σε πόσιμο νερό, οι λοιπές χρήσεις καθαρού νερού και οι 
υπάρχουσες υποδομές, όπως, οι δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού.  Ο πληθυσμός των 
επιλεγμένων περιοχών δεν ξεπερνά τους 300 κατοίκους οπότε μονάδες με ημερήσια ονομαστική 
δυναμικότητα των 100 m3 με 200 m3 φαίνεται ότι μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες 
καθαρού νερού, σε κάθε περιοχή.  Σε περίπτωση ύπαρξης κατάλληλων υποδομών όπως 
δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού ή ύπαρξη δικτύου ύδρευσης, μεγαλύτερη μονάδα 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού της τάξης των 500 m3 ημερήσιας παραγωγής θα μπορούσε να 
καλύψει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό των περιοχών ενδιαφέροντος.
Στην περίπτωση της επεξεργασίας των πηγών νερού που βρίσκονται σε περιοχές με ρύπανση του 
υδροφόρου από λιπάσματα, το διαθέσιμο νερό θα πρέπει να εξεταστεί εκτός άλλων ως προς τις 
ποσότητες των νιτρικών αλάτων.  Συγκεκριμένα, η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας 
ρύπανσης αζώτου στα υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι τα αζωτούχα λιπάσματα και η κοπριά 
χρησιμοποιούνται σε υπερβολικές ποσότητες για την αύξηση των αποδόσεων και της 
παραγωγικότητας.  Η οδηγία για τα νιτρικά άλατα (91/676/ΕΟΚ) αποσκοπεί στον έλεγχο της 
ρύπανσης με άζωτο και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τα υπόγεια ύδατα που 
περιέχουν νιτρικά άλατα άνω των 50 mg/L ή εάν δεν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα .
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) ορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση νιτρικών αλάτων 50 mg/L.  Έχει αποδειχθεί ότι το πόσιμο νερό που υπερβαίνει το 
όριο νιτρικών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά σε βρέφη ηλικίας κάτω των 
δύο μηνών.  Τα υπόγεια ύδατα είναι μια πολύ σημαντική πηγή πόσιμου νερού και θα πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα.
Τα νιτρικά άλατα (NO3) μπορούν να απομακρυνθούν με τη μέθοδο της εναλλαγής ιόντων (ion 
exchange / εναλλάκτης ιόντων) π.χ. χρησιμοποιώντας ισχυρή ρητίνη ανιόντων σε μορφή Cl.  Η 
αντίστροφη ώσμωση είναι επίσης αποτελεσματική για την απομάκρυνση των νιτρικών αλάτων, 
όπως και η μέθοδος αφαλάτωσης με ηλεκτροδιάλυση.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ανάλυση 
του ύδατος και η ακριβής μέτρηση της ποσότητας νιτρικών αλάτων για την εύρεση της πιο 
αξιόπιστης λύσης.
Επιπλέον, στην περίπτωση ύπαρξης νιτρωδών στο νερό μια εύκολη λύση για την εξάλειψη τους, 
είναι η οξείδωση τους σε νιτρικά άλατα (τα νιτρικά είναι πολύ λιγότερο τοξικά από τα νιτρώδη). 
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Αυτό μπορεί να γίνει με την έγχυση όζοντος στο νερό.  Το όζον είναι μια πολύ οξειδωτική χημική 
ένωση που θα μπορούσε να οξειδώσει όλα τα νιτρώδη άλατα σε νιτρικά άλατα, εξαλείφοντας έτσι
την τοξικότητα που προκαλείται από τα νιτρώδη άλατα.
Όσον αφορά την ύπαρξη θείου στο νερό, όπως στην περιοχή της Αρνίθας, το υδρόθειο 
συναντάται συχνότερα στα υπόγεια νερά παρά στα επιφανειακά νερά.  Το H2S στους υδροφόρους
ορίζοντες των υπόγειων υδάτων εμφανίζεται συνήθως σε συγκεντρώσεις 0,5 έως 5 mg/L ως 
αποτέλεσμα της διάλυσης ορυκτών σε γεωλογικούς αποθέσεις ή ως αναερόβια βακτηριακή 
δραστηριότητα σε οργανικό θείο, στοιχειακό θείο, θειικά άλατα και θειώδη άλατα.
Ανάλογα με τη μορφή και τη συγκέντρωση του υδρόθειου στο νερό εξετάζονται οι διάφορες 
εναλλακτικές απομάκρυνσης του που μπορεί να είναι η φίλτρανση (π.χ. φίλτρο άνθρακα).  Στην 
περίπτωση της επεξεργασίας του νερού σε μονάδα αντίστροφης ώσμωσης και σύμφωνα με τους 
κατασκευαστές μεμβρανών, η καλύτερη προ επεξεργασία του H2S είναι η διατήρηση του 
συστήματος υπό αναερόβιες συνθήκες.  Το νερό δεν πρέπει να εκτίθεται στον αέρα (δηλ. 
οξυγόνο), χλώριο ή άλλους οξειδωτικούς παράγοντες από την πηγή (γεώτρηση, πηγάδι) έως 
ότου να εξέλθει από το σύστημα μεμβρανών.  Το H2S απομακρύνεται κατόπιν στην επεξεργασία 
του παραγόμενου νερού (post-treatment).
Σχετικά με τα ραδιενεργά στοιχεία που έχουν εντοπισθεί στο νερό της Αρνίθας, η 
παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Εuratom που αφορά τη θέσπιση 
απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες.  Η Οδηγία 
μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016, ΦΕΚ 
241/Β/09.02.2016 και την τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 
5000/Β/31.12.2019.  Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού εκδίδεται από την 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για κάθε δείγμα νερού κατόπιν αίτησης του Δήμου
ή του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων.
Σε γενικές γραμμές το διαθέσιμο νερό προς επεξεργασία φαίνεται να είναι προβληματικό και 
προτείνεται η εξέταση εναλλακτικών μεθόδων, όπως η αφαλάτωση θαλασσινού νερού στην 
κοντινότερη παραλιακή περιοχή ή η αναζήτηση γειτονικών πηγών υφάλμυρου νερού για 
επεξεργασία.
Τέλος, η συντήρηση και εκμετάλλευση του υπάρχοντος φράγματος της Απολακκιάς είναι 
σημαντική για την κάλυψη αναγκών άρδευσης και ύδρευσης.  Αναλυτικότερα, το 
εγγειοβελτιωτικό έργο Απολακκιάς Ρόδου κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με στόχο την κάλυψη των αναγκών άρδευσης και ύδρευσης 
της περιοχής.  Το έργο αποτελείται από:
α) το ομώνυμο φράγμα, το οποίο διαμορφώνει ταμιευτήρα χωρητικότητας 7.600.000 m3 νερού, 
και
β) το αρδευτικό δίκτυο, που καλύπτει περιοχή περίπου 9.000 στρεμμάτων και εξυπηρετεί 
αρδεύσιμη έκταση περίπου 6.000 στρεμμάτων.
Ο τύπος του φράγματος είναι χωμάτινος με αργιλικό πυρήνα και τροφοδοτείται νερό από τον 
χείμαρρο Απολακκιώτη.  Η επιφάνεια του ταμιευτήρα είναι 720.000 m2. Το έργο ολοκληρώθηκε 
το 1989 και η δαπάνη κατασκευής του ανήλθε στα 3.521.650 €.
Η εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου στο φράγμα είχε ως στόχο την επεξεργασία του συλλεγόμενου 
νερού ώστε να χαρακτηρισθεί κατάλληλο για ύδρευση.  Η επισκευή ή η εκ νέου κατασκευή 
ταχυδιυλιστηρίου για την επεξεργασία του νερού (με συνοδά έργα την εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού συστήματος για τον τηλε-έλεγχο και τον τηλεχειρισμό της μονάδας και την 
κατασκευή εξωτερικών δικτύων μεταφοράς νερού), θα αποτελέσει βασικό παράγοντα στο 
πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού στις γύρω περιοχές αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Ως γενική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται να εξεταστεί η 
τεχνολογία της συμβατικής αφαλάτωσης ή σε συνδυασμό με ΑΠΕ (αυτόνομα μικρά συστήματα ή 
μεγάλες μονάδες συνδεδεμένες στο δίκτυο) για την παραγωγή πόσιμου νερού.  Η λύση αυτή 
ενδέχεται να είναι οικονομικότερη και προσφέρει το πλεονέκτημα της τοπικότητα της παραγωγής 
χωρίς την ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου καθώς και ελεγχόμενη ποιότητα ύδατος.
Η λύση της παραγωγής νερού δεν θα πρέπει να επιφέρει την αλόγιστη διάθεση και χρήση νερού. 
Η πιθανότητα επαναφόρτισης των προβληματικών υδροφορέων που έχουν υποστεί αλμύρινση με
στόχο την εξυγίανση τους, θα πρέπει να αποτελεί θέμα προς εξέταση σε τοπικό επίπεδο.  
Επιπλέον, οι υπόγειοι υδροφορείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικές αποθήκες νερού, το 
οποίο θα αντλείται κατά περίπτωση.
Για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας η παραγωγή νερού από μονάδες 
αφαλάτωσης θα πρέπει να συνδυαστεί με:

 μέτρα εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των υδατικών πόρων,

85

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



 μεθόδους επαναχρησιμοποίησης του νερού και με την

 ανάπτυξη  διαχρονικής  πολιτικής  όσον  αφορά  την  προστασία  και  στη  διάθεση  των
υδάτων.

Για την τελική επιλογή προτείνεται η εκπόνηση μελέτης η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα:

- Καταγραφή των διαθέσιμων πηγών προς επεξεργασία

- Υδρογεωλογική μελέτη ώστε να δημιουργηθεί σαφής εικόνα του υδροφόρου ορίζοντα για
να γίνει αξιολόγηση των πηγών και να διερευνηθεί η μέθοδος επεξεργασίας τους, δηλαδή
φίλτρανση ή αφαλάτωση υφάλμυρου νερού.  Ο μελετητής πρέπει να διερευνήσει με βάση
τα  δεδομένα  και  της  ποιοτικής  ανάλυσης,  εναλλακτικά  σενάρια  στα  οποία  θα
προβλέπονται και ο τεχνικός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων.

- Διαμόρφωση σεναρίων λύσεων δηλαδή, αφαλάτωση υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού για
τις  περιοχές ενδιαφέροντος στις  οποίες θα προβλέπεται,  όπου απαιτείται  και  η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- Οικονομοτεχνική μελέτη λύσεων.

- Διερεύνηση πιθανότητας (εξέταση δυνατοτήτων και περιορισμών) επαναχρησιμοποίησης
του νερού για σκοπούς άρδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον
καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων.

- Στη  μελέτη  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  η  επίπτωση  της  κλιματικής  αλλαγής  και
συγκεκριμένα  η  μείωση  της  βροχόπτωσης,  η  οποία  μαζί  με  την  υφαλμύρινση  του
υδροφόρου ορίζοντα εξαιτίας της υπεράντλησης μπορεί να μειώσει την ικανότητα του
φράγματος και των λοιπών διαθέσιμων πηγών νερού.

Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης εκτιμάται σε 18 μήνες και το κόστος της μεταξύ 40.000 € έως 
80.000 €.  Στο εν λόγω κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση της υδρογεωλογικής μελέτης
η οποία αμείβεται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την προεκτίμηση των αμοιβών και μελετών 
(ν. 3316/2005, Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257, ΦΕΚ Τεύχος Β’1162, 22/08/2005).  Το κόστος μίας τυπικής
μονάδας αντίστροφης ώσμωσης δυναμικότητας 100 m3 είναι 120.000 € και 60.000 € για 
θαλασσινό και υφάλμυρο νερό αντίστοιχα. Το κόστος περιλαμβάνει το σύστημα επεξεργασίας 
νερού τροφοδοσίας, την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης, το σύστημα παραγόμενου νερού και το 
container.

Ανάπτυξη πλατφόρμας «Έξυπνης Πόλης»

Προτείνεται η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας η οποία θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για 
να προστατέψει και τους πολίτες και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προτείνεται να περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. συγκέντρωση αέριων ρύπων, θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανέμου) για την αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Επίσης, θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) έτσι ώστε να
παρέχει διαχείριση όλων των επιπέδων με εργαλεία που θα υποστηρίζουν τη λήψη πλήρως 
τεκμηριωμένων με ενήμερα στοιχεία αποφάσεων από το Δήμο, αλλά και εύκολη πρόσβαση στα 
δεδομένα από τον πολίτη.  Η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίζει λειτουργίες όπως:
Έξυπνος φωτισμός με στόχο τη διαχείριση του οδοφωτισμού και του φωτισμού κοινόχρηστων 
χώρων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας
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Εικόνα 8.47 Ενδεικτικές λειτουργίες μιας Smart City πλατφόρμας

Παρακολούθηση της ύδρευσης βάσει συλλογής στοιχείων κατανάλωσης, καθώς και παροχή 
πληροφοριών και ειδοποιήσεων σχετικά με την πλήρωσή αγωγών, την υπερχείλιση 
αποχετεύσεων, την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Παρακολούθηση και διαχείριση της ενέργειας με στοιχεία από έξυπνες συσκευές π.χ. 
μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
Έξυπνη στάθμευση με το οποίο οι πολίτες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις 
διαθέσιμες θέσεις στην επιλεγμένη περιοχή. Μέσω της εφαρμογής παρέχεται και δυνατότητα 
αυτόματης πληρωμής του τιμήματος στάθμευσης.
Διαχείριση απορριμμάτων παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της στάθμης πλήρωσης των 
κάδων απορριμμάτων και ενεργοποίηση ειδοποιήσεων όταν η στάθμη ανέρχεται σε 
προκαθορισμένο επίπεδο.
Παρακολούθηση των σηματοδοτών κυκλοφορίας και ενημέρωση σε περίπτωση μη 
λειτουργίας
Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα όπου οι πολίτες στέλνουν άμεσα τα αιτήματά τους στο Δήμο.  
Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης της πορείας του κάθε 
αιτήματος καθώς και την αποστολή του στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου΄
Διαχείριση τουριστικών πληροφοριών
Η δράση προτείνεται να ξεκινήσει το 2021 και να τεθεί σε αναπτυγμένη λειτουργία εντός των 
επόμενων 2 ετών.
Η πλατφόρμα πρέπει να είναι ανεξάρτητη εξοπλισμού και μπορεί να αναπτύσσονται οι λειτουργίες
της σταδιακά ανάλογα με τις προτεραιότητες του Δήμου.  Το κόστος της εξαρτάται κυρίως από το
πλήθος των αισθητήρων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας.  Το κόστος μίας 
πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» εκτιμάται 150.000 € περίπου.
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Σύνοψη δράσεων

Πίνακας 8.1 Σύνοψη δράσεων προσαρμογής

Α/
Α

Δράσεις Προσαρμογής Έναρξη /
Λήξη

Διάρκεια Εκτίμηση
κόστους (€)

1 Διάθεση δημόσιων κτιρίων σε περιπτώσεις 
ακραίων καιρικών φαινομένων

2021 / 2021 6 μήνες 5.000

2 Ανάπτυξη πλατφόρμας «Έξυπνης Πόλης» 2021 / 2023 2 έτη 150.000
περίπου

3
Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης 
ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς

2021 / 2021 8-10 μήνες
μελέτη 15.000

υλοποίηση
210.000

4 Διαχείριση καύσιμης ύλης 2021 / 2030 9 έτη 50.000/έτος

5 Σχέδιο εκκένωσης και διοργάνωση 
ασκήσεων ετοιμότητας

2021 / 2022 8-10 μήνες 50.000

6 Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού 2021 / 2025 5 έτη 60.000

7 Αντιπλημμυρικά έργα 2021 / 2026 3 – 6 έτη 110.000 (*)

8 Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων 2021 / 2025 2 -5 έτη 110.000 (*)

9
Χρήση σκιάστρων και ψυχρών υλικών 
στους κοινόχρηστους χώρους 2029 9 έτη

Μελέτη 20.000
υλοποίηση
350.000

10 Μελέτη αποκατάστασης και προστασίας 
παράκτιας ζώνης

2022 / 2027 Μελέτη και
έργο 6 έτη

300.000 (**)

11 Πρόβλημα επάρκειας νερού 2021/2022 18 μήνες 60.000 (***)

12
Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών για 
την προστασία από ακραία καιρικά 
φαινόμενα

2021 / 2023 2 έτη 50.000

13 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

2021 / 2022 1 έτος 40.000

14
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 
θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας στον 
τριτογενή τομέα

2021 / 2023 2 έτη 40.000

ΣΥΝΟΛΟ 9.430.000 (1)

(*) Το κόστος αφορά τη μελέτη. Μία προεκτίμηση του κόστους υλοποίησης του έργου είναι 
1.500.000 € περίπου.

(**) Κόστος μελέτης - μία προεκτίμηση του κόστους του έργου είναι 3.000.000 – 4.000.000 € 
περίπου

(***) Κόστος μελέτης -  Το κόστος υλοποίησης εκτιμάται από 60.000 €– 120.000 € ανά μονάδα 
για το υφάλμυρο και το θαλασσινό αντίστοιχα. (1) Περιλαμβάνει και το κόστος των έργων.
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Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση του Σχεδίου

Πηγή:[34]
Οι δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι στην πλειοψηφία τους δαπανηρές 
και η χρηματοδότηση τους επιτυγχάνεται συνδυάζοντας συνήθως, χρηματοδοτικούς πόρους που 
μπορεί να είναι εθνικοί, ευρωπαϊκοί, δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί.
Παραδείγματος χάριν ένα χρηματοδοτικό σχήμα μπορεί να συγκεράζει (α) ίδια συμμετοχή του 
Δήμου από ίδιους πόρους ή δανεισμό, (β) επιδότηση από κρατικό πρόγραμμα και (γ) επιδότηση 
από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Ο συνδυασμός των χρηματοδοτικών πόρων είναι συχνά περίπλοκη εργασία γιατί αφενός 
απαιτείται συγχρονισμός στη διαθεσιμότητά τους και αφετέρου, κάθε χρηματοδοτικός φορέας 
θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την έγκριση της χρηματοδότησης.
Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το χρηματοδοτικό σχήμα απαιτείται η γνώση των διαθέσιμων 
πηγών, κατάλληλος προγραμματισμός αλλά και ευελιξία για να είναι δυνατή η εκμετάλλευση 
ευκαιριών που θα παρουσιάζονται κατά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
Στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα υποστηρικτική θα είναι η καταγραφή των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών.  
Καθώς οι όροι των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και τα ίδια τα εργαλεία αλλάζουν, η 
διαθεσιμότητά τους πρέπει να επικαιροποιείται σύμφωνα με την πρόοδο της υλοποίησης του 
Σχεδίου Δράσης.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες πηγές και τα εργαλεία χρηματοδότησης που 
υποστηρίζουν τις δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου συμπίπτει με το πέρας αρκετών 
χρηματοδοτικών εργαλείων που είχαν προγραμματισθεί για την περίοδο 2014-2020 όπως π.χ. το 
ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE κ.α.  Αναμένονται εντός του 2021, νέα εργαλεία παρόμοια 
με τα προαναφερθέντα και προβλέπεται ότι θα διαθέτουν σημαντικό προϋπολογισμό, μεγαλύτερο 
από της εκπνέουσας περιόδου.

Εθνικές πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ Σύμφωνα με την 1η Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ.: 60072 - 06/06/2019) για το 
σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, η Επιτροπή κατάρτισης του 

προγράμματος συμπεριλαμβάνει στον σχεδιασμό κατανομής πόρων την πρόταση της Επιτροπής 
ΕΕ για  «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 
και της διαχείρισης των κινδύνων».
Στη συνέχεια εξειδικεύοντας τους στόχους η Επιτροπή περιλαμβάνει τον Στόχο «Προαγωγή της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 
Καταστροφές». Ο στόχος υποστηρίζεται και από τα δύο ευρωπαϊκά Ταμεία ΕΤΠΑ και ΤΣ.
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Ο προϋπολογισμός για δράσεις υλοποίησης του στόχου αναμένεται υψηλότερος σε σύγκριση με 
του ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 εάν ακολουθηθεί η πολιτική της ΕΕ για τον στόχο 
αυτό.

Περιφέρεια: Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε την τοπική 
αυτοδιοίκηση μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η 
χρηματοδότηση αφορούσε δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή.  Στη νέα περίοδο αναμένεται και πάλι η λειτουργία αυτού του σχήματος 
χρηματοδότησης.

Πράσινο Ταμείο – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  Οι πόροι του 
προέρχονται κυρίως από εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων με προκαθορισμένους στόχους και αντικείμενο.  Το Ταμείο 

χρηματοδοτεί δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δράσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης.

Ευρωπαϊκές πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων παραθέτει στην ιστοσελίδα του έναν κατάλογο με χρηματοδοτικές 
πηγές και εργαλεία (βλ. Παράρτημα Β).  Κάποια από αυτά δεν είναι κατευθείαν προσβάσιμα από 
τους δήμους αλλά μόνο μέσα από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.  Παραδείγματος χάριν το 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι και ΙΙ χρηματοδότησης επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε 
δημοτικές υποδομές, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής αλλά το χειρίζεται το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα εργαλεία εκείνα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κατευθείαν ο 
Δήμος.

Ευρωπαϊκά προγράμματα

LIFE
Το πρόγραμμα LIFE 2014 -2020 ολοκληρώνεται με την τελευταία του προκήρυξη μέσα στο 
τρέχον έτος.
Το νέο πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027 θα έχει προϋπολογισμό 7,27 δισεκ. Ευρώ και θα 
αποτελείται από 4 άξονες:

 Φύση και βιοποικιλότητα

 Κυκλική οικονομία και ποιότητα διαβίωσης

 Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 Μετάβαση σε καθαρή ενέργεια
Τα έργα που θα υποστηρίζει θα πρέπει να συμβάλουν:

 σε  μία  οικονομία  μετάβασης  σε  καθαρή  ενέργεια,  ενεργειακά  αποδοτική,  καθαρή,
κυκλική, χαμηλού περιεχομένου άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή

 στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος

 στην παύση και αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας
Επίσης θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα σχετικά με την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και
τη σχετική νομοθεσία σε τοπικό, υπερτοπικό και διακρατικό επίπεδο.

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - INTERREG 2021-2027
Το νέο INTERREG αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2021 και αμέσως μετά να 
δημοσιευθούν οι πρώτες προσκλήσεις.
Προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στην εδαφική συνεργασία που αφορούν στην αναδιαμόρφωση
των 3 παραδοσιακών αξόνων της, δηλαδή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Επιπλέον θα προστεθούν δύο νέες ενότητες, αφιερωμένες στις απόκεντρες  
περιφέρειες και στη διαπεριφερειακή συνεργασία για την καινοτομία.
Μια άλλη σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η ενσωμάτωση της συνεργασίας με 
χώρες εκτός των κρατών μελών της ΕΕ.
Σχετικά με τους στόχους του νέου προγράμματος αναμένεται ότι και αυτό θα προβλέπει τη 
χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.
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HORIZON EUROPE
Το νέο πρόγραμμα που αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη περιλαμβάνει και πάλι τον 
άξονα ‘Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα’ που θα χρηματοδοτήσει σχετικές δράσεις.
Επειδή το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα την καινοτομία, οι δράσεις π.χ. επίδειξης που 
υποστηρίζουν την κατασκευή έργων πρέπει να είναι καινοτομικές από πλευράς τεχνολογίας ή 
σχεδιασμού.  Συνεπώς λύσεις ή τεχνολογικά συστήματα που βρίσκονται ήδη στην αγορά δεν είναι
εύκολο να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον το HORIZON EUROPE έχει δύο ειδικές ενότητες καλούμενες ‘Mission’ αφιερωμένες στην
κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα:

 ‘Προσαρμογή  στην  κλιματική  αλλαγή  συμπεριλαμβανομένου  του  κοινωνικού
μετασχηματισμού’:
Θα εστιάζει σε λύσεις και στην προετοιμασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις 
επιπτώσεις της στην προστασία των ζωών και των περιουσιακών στοιχείων.
Θα συμπεριλαμβάνει ζητήματα κοινωνικά και αλλαγής συμπεριφοράς και θα απευθύνεται σε 
νέες κοινότητες πέραν των συνηθισμένων ενδιαφερομένων, οι οποίες θα συμβάλλουν στον 
κοινωνικό μετασχηματισμό.  Το αντικείμενο και ο Κανονισμός της ενότητας αυτής θα είναι 
έτοιμος τον Ιανουάριο 2021.

 ‘Έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις’
Η έμφαση στον τομέα αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει τον σκοπό και τους 
στόχους της που καθορίζονται από τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, όπως είναι η συμφωνία 
COP21 του Παρισιού, οι Στόχοι του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (ιδίως το SDG11), το 
Αστικό Πρόγραμμα για την ΕΕ και το Νέο Αστικό Πρόγραμμα Habitat III.
Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στις πόλεις, επειδή διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
επίτευξη των εν λόγω στόχων. Επίσης για την ενότητα αυτή, το αντικείμενο και ο 
Κανονισμός θα είναι έτοιμος τον Ιανουάριο 2021.

Urban Innovative Actions
Οι ‘αστικές καινοτόμες δράσεις’ (UIA) είναι μια πρωτοβουλία που παρέχει στις αστικές περιοχές 
όλης της Ευρώπης, πόρους για τη δοκιμή νέων, μη εμπορικών ακόμη, λύσεων για την 
αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι και το 2020 
αλλά οι προσκλήσεις για χρηματοδότηση δράσεων ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2019.
Για τη νέα περίοδο 2021 – 2027, προβλέπεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία 
– ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα συνδυάζει όλα τα αστικά προγράμματα σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας αφιερωμένο στην πόλη, την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλες τις 
θεματικές προτεραιότητες της αστικής ατζέντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης

Πολύ συχνά, η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα δεν είναι δυνατή για 
πολλούς λόγους όπως π.χ. δεν μπορεί να υιοθετηθεί καινοτομική λύση κατάλληλη για τις ανάγκες
κάποιου έργου ή γιατί η διάρκεια του προγράμματος και οι υποχρεώσεις μπορεί να δημιουργούν 
καθυστερήσεις σε έργα που είναι άμεσης ανάγκης.
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί η χρηματοδότηση να μην επαρκεί και να χρειάζονται επιπλέον 
πόροι.  Στις περιπτώσεις αυτές η χρηματοδότηση συνήθως εξασφαλίζεται με δανεισμό, ο οποίος 
είναι συνήθως τραπεζικός.
Εκτός από τις εθνικές τράπεζες, χρηματοδότηση μπορεί να αναζητηθεί από χρηματοπιστωτικά 
μέσα όπως τα EFSI, Municipal Loans και NCFF.

EFSI (European Fund for Strategic Investments)
Είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων (ΕΤΕπ) και παρέχει δάνεια για την 
υλοποίηση έργων ή και για την υλοποίηση έρευνας και καινοτομίας.

Δημοτικά δάνεια της ΕΤΕπ
Είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων που χρηματοδοτεί δημοτικά έργα κόστους 
μεγαλύτερου των 25 εκατ. Ευρώ.  Πρόκειται για δανεισμό έργου (project specific loan) και είναι 
επενδυτικό δάνειο.  Ο δανεισμός μπορεί να καλύπτει ένα μόνο έργο ή πορτφόλιο έργων 
διαφορετικών τομέων των οποίων το συνολικό κόστος είναι επίσης μεγαλύτερο των 25 εκατ. 
Ευρώ.  Οι τομείς που καλύπτει είναι το νερό, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, η υγεία, 
πολιτική προστασία, τα απορρίμματα, η ενέργεια, τα κτίρια, οι μετακινήσεις κ.α.
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Το δάνειο εξασφαλίζει 50% του κόστους του έργου με περίοδο χάριτος τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου.

NCFF (Natural Capital Financing Facility)
Αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης προσφέρει καινοτομικές χρηματοδοτικές λύσεις σε έργα τα 
οποία είναι χρηματοδοτικά αποδεκτά και έχουν τη δυνατότητα είτε να δημιουργήσουν έσοδο ή να
εξοικονομήσουν δαπάνες. Συγχρόνως πρέπει να προωθούν την αποκατάσταση, εξοικονόμηση, 
διαφύλαξη ή ενίσχυση του φυσικού πλούτου, τα οφέλη από την κλιματική προσαρμογή καθώς 
και τις λύσεις σε προκλήσεις που αφορούν τα δάση, τη γεωργία, το νερό, τα απορρίμματα, τα 
εδάφη και τη γη και βασίζονται στα οικοσυστήματα.
Το κόστος των έργων διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες και κυμαίνεται συνήθως από 1,5 εκ. έως 5 
εκ. Ευρώ και από 5 εκ. έως 15 εκ. Ευρώ. Ο εν λόγω μηχανισμός προσφέρει δάνεια ή και 
συμμετοχικό κεφάλαιο.  Καλύπτει έως και το 75% του συνολικού κόστους του έργου στην 
περίπτωση του άμεσου δανεισμού ενώ στην περίπτωση της συμμετοχικής χρηματοδότησης, η 
μέγιστη συμμετοχή είναι 33%.
Η διάρκεια του δανεισμού ή της συμμετοχικής χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5 έως 15 έτη.

ELENA
Το πρόγραμμα ELENA (European Local Energy Assistance) παρέχει επιδοτήσεις για τεχνική 
βοήθεια που αφορά στην υλοποίηση σχεδίων και έργων ενεργειακής απόδοσης, μικρών 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αστικών μεταφορών.  Είναι κατάλληλο για τις δράσεις μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής.
Η επιδότηση υποστηρίζει την ωρίμανση των έργων και τη διάρθρωση του χρηματοδοτικού 
σχήματος.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μελέτες σκοπιμότητας, οι ενεργειακοί έλεγχοι, τα 
επιχειρηματικά σχέδια υλοποίησης των έργων καθώς και η προετοιμασία και εκτέλεση των 
διαγωνισμών για την υλοποίηση των έργων.
Το πρόγραμμα ELENA υποστηρίζει προτάσεις έργων (ή πορτφόλιο μικρότερων έργων) συνολικού 
κόστους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ και καλύπτει μέχρι και το 90% του κόστους της 
τεχνικής βοήθειας / ανάπτυξης έργου.  Το ELENA θέτει ένα συντελεστή μόχλευσης 1/20.  Για τα 
έργα κινητικότητας ή αυτά που αφορούν την κοινωνική κατοικία, ο συντελεστής μόχλευσης είναι 
1/10.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ELENA ανέρχεται επί του παρόντος σε 20 εκ. Ευρώ. Οι 
επιδοτήσεις κατανέμονται βάσει προτεραιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον σύνδεσμο:
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm.

Horizon PDA
Το PDA (Project Development Assistance) είναι παρόμοιο του ELENA αλλά χρηματοδοτεί έργα 
μέχρι 15 – 20 εκ. Ευρώ ενώ ο συντελεστής μόχλευσης είναι 1/15.  Είναι εργαλείο του HORIZON 
και θα συνεχίσει και στο HORIZON EUROPE.  Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε τακτά διαστήματα 
μετά από συγκεκριμένη πρόσκληση.

Εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα

Με τον όρο εναλλακτικά αποκαλούνται τα χρηματοδοτικά σχήματα που δεν ακολουθούν τους 
γνωστούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως τραπεζικός δανεισμός, επιδότηση ή ίδια κεφάλαια.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Πληροφορίες για περισσότερα χρηματοδοτικά παρέχονται στη δ/νση    
https://www.eumayors.eu/support/funding.html

Revolving Fund
Ο μηχανισμός ανακυκλούμενου δανείου μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα βιώσιμης ενέργειας. Τα 
ανακυκλούμενα κεφάλαια μπορούν να χορηγήσουν δάνεια για έργα που δεν έχουν πρόσβαση σε 
άλλους τύπους δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μπορούν να παρέχουν δάνεια με 
επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς (δάνεια με ευνοϊκούς όρους).

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί / ενεργειακές κοινότητες
Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι το επιχειρηματικό σχήμα όπου οι πολίτες κατέχουν από κοινού 
και συμμετέχουν σε έργα ανανεώσιμων πηρών ενέργειας (ΑΠΕ) ή ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ). 
Στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς οι πολίτες συμμετέχουν τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και 
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στη χρηματοοικονομική και οικονομική συμμετοχή. Όλοι οι πολίτες είναι επιλέξιμοι για 
συμμετοχή. Αφού αγοράσουν μια συνεταιριστική μετοχή και γίνουν μέλος ή συνιδιοκτήτης 
τοπικών έργων ΑΠΕ και ΕΕ, τα μέλη μοιράζονται τα κέρδη και συχνά τους δίνεται η ευκαιρία να 
αγοράσουν την ηλεκτρική ενέργεια σε προσφορότερη τιμή. Επιπλέον, τα μέλη μπορούν να 
συμμετάσχουν ενεργά στον συνεταιρισμό: μπορούν να αποφασίσουν σε ποιο και τι συνεταιρισμό 
θα πρέπει να επενδύσουν και να συμβουλευθούν κατά τον καθορισμό της τιμής ενέργειας.
Οι συνεταιρισμοί των πολιτών μπορούν ενδεχομένως να επενδύσουν σε έργα που καλύπτουν 
όλους τους τομείς του ΣΔΑΕΚ.
Παρόμοιο σχήμα είναι η ενεργειακή κοινότητα στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και εταιρείες.

Crowdfunding – Συμμετοχική χρηματοδότηση
To crowdfunding βασίζεται στην άντληση πόρων από πλήθος ιδιωτών ή/και φορέων.  Η 
συγκέντρωση των πόρων γίνεται μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία μπορεί να 
απευθύνεται σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.  Το crowdfunding μπορεί να είναι δανειστικό ή 
συμμετοχικό στο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Άλλη μία κατηγορία crowdfunding είναι αυτή των 
δωρεών αλλά αφορά σε έργα πολύ μικρού κόστους.
Οι πλατφόρμες crowdfunding που επικεντρώνονται στη βιώσιμη ενέργεια μπορεί να έχουν 
πολλαπλά διαφορετικά έργα σε διαφορετικές χώρες και μπορεί να προσφέρουν διάφορους τύπους
συμμετοχής.
Με το crowdfunding μπορεί να χρηματοδοτηθούν έργα σε όλους τους τομείς του ΣΔΑΕΚ.

Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ)
Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ή άλλων
υποδομών του δήμου αλλά και τα έργα ΑΠΕ. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (Εταιρεία Παροχής 
Ενεργειακών Υπηρεσιών - ESCO) υλοποιεί το έργο χρηματοδοτώντας μέρος ή το σύνολό του και 
αποπληρώνεται είτε από την εξοικονομούμενη δαπάνη αν πρόκειται για έργο ενεργειακής 
απόδοσης ή από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ή / και θερμικής ενέργειας. Υπάρχουν 
δύο κύριοι τύποι σύμβασης ενεργειακής απόδοσης α) του διαμοιραζόμενου οφέλους και β) της 
εγγυημένης απόδοσης.
Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: (i) εξασφαλίζει την 
εξοικονόμηση ενέργειας που έχει συμφωνηθεί για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς η 
πληρωμή της εταιρείας εξαρτάται από την επίτευξη της συμφωνημένης εξοικονόμησης ή της 
παραγωγής ενέργειας αντίστοιχα για έργα ΑΠΕ (ii) διευκολύνει τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
ίδια κεφάλαια για την αποπληρωμή του έργου, (iii) μεταφέρονται οι τεχνικοί κίνδυνοι στην 
ανάδοχο εταιρεία και (iv) εξυπηρετεί τις περιπτώσεις όπου το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί ή 
λείπουν οι κατάλληλες δεξιότητες.

Εκτέλεση και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων είναι σημαντικό να υπάρχει 
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου 
των Δημάρχων, ο Δήμος πρέπει να υποβάλλει μία έκθεση αξιολόγησης κάθε δύο χρόνια, η οποία 
θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων και τα 
αποτελέσματά τους.  Η εποπτεία της υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ, θα είναι πιο αποτελεσματική και θα 
δημιουργήσει μεγαλύτερη ωφέλεια στον Δήμο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη δομή για την 
εκτέλεσή του.
Ως εκ τούτου προτείνεται να οριστεί ένας Υπεύθυνος που θα έχει τη διοικητική ευθύνη για την 
πορεία υλοποίησης του Σχεδίου και θα συνεργάζεται με αρμόδια στελέχη από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και τη Διεύθυνση 
Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, δηλαδή τις δ/νσεις που έχουν συνεισφέρει άμεσα στη 
διαμόρφωση και υλοποίηση του Σχεδίου. Οι τρεις αυτές δ/νσεις θα συνεργάζονται με τις 
υπόλοιπες εμπλεκόμενες δ/νσεις.
Ο βαθμός συμμετοχής της κάθε δ/νσης θα ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε φάσης 
εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης.

93

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Δήμαρχος

Υπεύθυνος 
παρακολούθησης ΣΔΑΕΚ

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου

Αυτοτελές 
Γραφείο 

Πολιτικής 
Προστασίας

Διεύθυνση 
Εμπορίου, 

Ενέργειας & 
Βιομηχανίας

Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών

Νομική 
Υπηρεσία

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Διάγραμμα 10.48 Προτεινόμενη οργάνωση για την εκτέλεση του ΣΔΑΕΚ

Ο Υπεύθυνος αναφέρεται στο Δήμαρχο ή σε άλλο αιρετό πρόσωπο ή στέλεχος που θα ορισθεί από
τον Δήμαρχο.
Καλείται να αναλάβει τη συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση των στόχων, τον οικονομικό 
προγραμματισμό, το χρονοδιάγραμμα καθώς και τις προτάσεις για χρηματοδότηση των δράσεων. 
Σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες Δ/νσεις αξιολογεί την πορεία του ΣΔΑΕΚ και εισηγείται 
προς τον Δήμαρχο τυχόν αλλαγές.
Αναλαμβάνει να επικαιροποιεί την πρόοδο προς το Σύμφωνο των Δημάρχων και να εισηγείται 
προς τον Δήμαρχο τρόπους προβολής του Σχεδίου τόσο τοπικά όσο και σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Παράρτημα Α:  Ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα για την προσομοίωση της κλιματικής αλλαγής είναι τα 
Συζευγμένα Ατμοσφαιρικά-Ωκεάνια Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας (Coupled Atmospheric-Ocean 
General Circulation Models, AOGCMs.  Πρόκειται για μοντέλα που βασίζονται στις βασικές 
φυσικές αρχές του γήινου συστήματος, όπως οι βασικές εξισώσεις της μηχανικής των ρευστών 
και της διάδοσης της ακτινοβολίας. Η δυναμική αποκλιμάκωση βασίζεται στη χρήση των 
περιοχικών κλιματικών μοντέλων (Regional Climate Models, RCMs) . Πρόκειται για μοντέλα 
περιορισμένου πεδίου και υψηλής ανάλυσης, τα όποια βασίζονται στη δυναμική αποκλιμάκωση 
και αναπτυχτήκαν προκειμένου να εισαχθεί η περιοχική πληροφορία στα μεγάλης κλίμακας πεδία 
που παρέχονται από τα GCMs ή που προκύπτουν από πλεγματικά δεδομένα (NCEP/ ERA-40) 
[Α1], [Α2].
Για την πρόβλεψη των κλιματικών τάσεων στο Δήμο της Ρόδου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 
το περιοχικό μοντέλο SMΗI-RCA4 με οριακές συνθήκες από το παγκόσμιο μοντέλο HadGEM-ES 
του Max Planck Institute for Meteorology (MPI) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του EURO-
CORDEX-χωρικής ανάλυσης περίπου 12 χλμ. [Α.3], [Α.4].  Τα κλιματολογικά δεδομένα 
βασίζονται στο πλησιέστερο σημείο του πλέγματος στην περιοχή του Δήμου Ρόδου.  Επίσης, οι 
προβλέψεις βασίζονται στο μετριοπαθές σενάριο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής RCP 4.5 και 
στο ακραίο σενάριο RCP 8.5, με υψηλές εκπομπές ρύπων για την περίοδο 2031-2060.  Τα 
δεδομένα αυτά σε μορφή ημερήσιων και ετήσιων προβλέψεων ελήφθησαν από τον Τομέα 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης  του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 
έγινε επεξεργασία για να μπορούν να δοθούν εύληπτα στοιχεία που να δείχνουν με κατανοητό 
τρόπο τη μεταβολή των μετεωρολογικών παραμέτρων [Α.5].

Διάγραμμα 12.49 Μέση μέγιστη, μέση και μέση ελάχιστη θερμοκρασία για την περίοδο 1971-
2000

Για τη μελέτη της χρονικής διακύμανσης των κλιματικών παραμέτρων και την παρατήρηση των 
αλλαγών των κλιματικών τάσεων, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές για τις περισσότερες 
παραμέτρους.  Οι πραγματικές τιμές για την περίοδο 1971-2000 μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν 
με τις τιμές που προέκυψαν από τα μοντέλα σύμφωνα με τα δύο κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και 
RCP 8.5.
Αρχικά, στο Διάγραμμα  12 .49 παρουσιάζονται οι τιμές της μέσης μέγιστης, μέσης και μέσης 
ελάχιστης θερμοκρασίας για ένα μέσο έτος κατά την περίοδο 1971-2000.  Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι ίση με 37,8°C και καταγράφεται τον Ιούλιο, ενώ η 
μέση ελάχιστη είναι 0,4°C και καταγράφεται τον Ιανουάριο.
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Καθώς τα τελευταία χρόνια, παρουσιάστηκαν ακραίες θερμοκρασίες –πολύ υψηλές καλοκαιρινές 
και αντίστοιχα πολύ χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες-, μελετήθηκαν οι αντίστοιχες θερμοκρασίες
για την περίοδο 2031-2060 σύμφωνα με τα σενάρια του IPCC.  Όπως παρατηρείται στο
Διάγραμμα  12 .50, σύμφωνα με το σενάριο RCP 4.5 η μέση μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται 
να είναι 39,6°C και καταγράφεται τον Ιούλιο.  Επίσης, φαίνεται ότι για τους μήνες Μάρτιο έως 
και Σεπτέμβριο η μέση μέγιστη θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη κατά 2°C και πάνω  σε σχέση με
την περίοδο 1971-2000.  Όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία, παρατηρείται μία αύξηση η οποία 
κυμαίνεται από 1°C έως 2,2°C και είναι πιο έντονη τους θερινούς μήνες και κατά μέσο όρο 
προβλέπεται να είναι υψηλότερη κατά περίπου 2°C.  Σχετικά με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία, 
παρατηρείται μία μικρή αύξηση.

Διάγραμμα 12.50 Μέση μέγιστη, μέση και μέση ελάχιστη θερμοκρασία για την περίοδο 2031-
2060 σύμφωνα με το σενάριο μετριασμού RCP 4.5

Στο παρακάτω Διάγραμμα (Διάγραμμα  12 .51) φαίνεται ένα τυπικό/μέσο έτος σύμφωνα με το 
ακραίο σενάριο RCP 8.5 που αντιστοιχεί σε υψηλές εκπομπές ρύπων για την περίοδο 2031-2060. 
Παρατηρείται ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να είναι 40,3°C και καταγράφεται τον
Ιούλιο.  Συγκρίνοντας τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τους μήνες Μάρτιο έως Σεπτέμβριο 
μεταξύ των δύο σεναρίων του IPCC, η αύξηση που προβλέπεται από το μέτριο στο ακραίο 
σενάριο φτάνει μέχρι 1°C.  Συγκρίνοντας όμως το ακραίο σενάριο με τα δεδομένα της περιόδου 
1971-2000 η αύξηση της θερμοκρασίας κυμαίνεται από 1,7°C έως 4,3°C.  Η διαφορά στη μέση 
θερμοκρασία μεταξύ των δύο σεναρίων είναι μόλις 0,3°C ενώ μεταξύ των δεδομένων του RCP 
8.5 και της περιόδου 1971-2000 είναι 2,2°C, ξεπερνώντας τους 2°C.
Όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία, παρατηρείται μία αύξηση η οποία κυμαίνεται από 1°C έως 
2,2°C και είναι πιο έντονη τους θερινούς μήνες. Σχετικά με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία, 
παρατηρείται μία μικρή αύξηση.
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Διάγραμμα 12.51 Μέση μέγιστη, μέση και μέση ελάχιστη θερμοκρασία για την περίοδο 2031-
2060 σύμφωνα με το σενάριο μετριασμού RCP 8.5

Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα  12 .52, Διάγραμμα  12 .53 και Διάγραμμα  12 .54)  
παρουσιάζονται οι τιμές της μέσης μέγιστης, μέσης και μέσης ελάχιστης θερμοκρασία, αντίστοιχα,
για τις τρεις περιπτώσεις μελέτης.  Όπως φαίνεται, και στα τρία διαγράμματα, η αύξηση της 
θερμοκρασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι φανερή και λιγότερο έντονη για τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.  Παρατηρείται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι πιο 
έντονη κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.  Λιγότερη αυξημένη τάση παρουσιάζει 
η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.
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Διάγραμμα 12.52 Μέση μέγιστη θερμοκρασία για την περίοδο 1971-2000 και για τα σενάρια RCP
4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031-2060

Διάγραμμα 12.53 Μέση θερμοκρασία για την περίοδο 1971-2000 και για τα σενάρια RCP 4.5 και
RCP 8.5 για την περίοδο 2031-2060

100

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Διάγραμμα 12.54 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία για την περίοδο 1971-2000 και για τα σενάρια
RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 2031-2060

Στα παρακάτω Διαγράμματα (Διάγραμμα  12 .55 και Διάγραμμα  12 .56) παρουσιάζεται η μέση 
ετήσια βροχόπτωση για την περίοδο 1971- 2000 και οι προβλέψεις για την περίοδο 2031-2060 
σύμφωνα με τα δύο σενάρια του IPCC.  Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατηρείται σημαντική 
μείωση της βροχόπτωσης καθώς η μέση τιμή της περιόδου 1971-2000 είναι 1127 mm ενώ για 
την περίοδο 2031-2060 προβλέπεται να είναι 933 mm και 886 mm για το σενάριο  RCP 4.5 και 
RCP 8.5, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 12.55 Μέση βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 1971-2000
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Διάγραμμα 12.56 Μέση βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 2031-2060 σύμφωνα με τα σενάρια
RCP 4.5 και RCP 8.5

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται κάποιο ξεκάθαρο μοτίβο όσον αφορά τις μεταβολές 
των βροχοπτώσεων αλλά με τη μελέτη δεικτών σχετικών με τη βροχόπτωση θα καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα σχετικά με τις ακραίες βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν σημαντικές απώλειες σε
διάφορους τομείς του Δήμου και επομένως, δεν λειτουργούν ευεργετικά.
Τα παρακάτω Διαγράμματα (Διάγραμμα  12 .57, Διάγραμμα  12 .58 και Διάγραμμα  12 .59) 
δείχνουν την ελάχιστη, μέγιστη και μέση βροχόπτωση για τις εξεταζόμενες περιόδους.  Τα 
δεδομένα της περιόδου 2031-2060 και για τα δύο σενάρια έχουν κάποια σημεία με υψηλές 
διακυμάνσεις.  Όσον αφορά τις μέσες τιμές, παρατηρείται ότι την περίοδο 1971-2000 
κυμαίνονται μεταξύ 50 mm  και 100 mm ενώ στο σενάριο RCP 4.5 είναι αρκετά χαμηλότερες με 
λίγες τιμές να ξεπερνούν την τιμή των 100 mm.  Στο σενάριο RCP 8.5 οι τιμές είναι κοντά σε 
αυτές του RCP 4.5 και ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο διακυμάνσεων.

Διάγραμμα 12.57 Ελάχιστη, μέγιστη και μέση βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 1971-2000
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Διάγραμμα 12.58 Ελάχιστη, μέγιστη και μέση βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 2031-2060
σύμφωνα με τo σενάριο RCP 4.5

Διάγραμμα 12.59 Ελάχιστη, μέγιστη και μέση βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 2031-2060
σύμφωνα με τo σενάριο RCP 8.5

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται κλιματικοί δείκτες που σχετίζονται με την ξηρασία, 
την πλημμύρα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα  12 .60 
παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης του αριθμού ημερών όπου η μέγιστη θερμοκρασία είναι 
μεγαλύτερη από 35°C (πολύ ζεστές μέρες) στο Δήμο Ρόδου για τις περιόδους μελέτης.  Τα 
δεδομένα για την περίοδο 1971-2000 υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη 
θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από 35°C κυμαίνεται από 0 έως 30, με μέγιστη συχνότητα 
εμφάνισης 14 φορές για το διάστημα 10 έως 20 ημέρες.
Από το Διάγραμμα  12 .60 γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει έντονα αυξητική τάση των επεισοδίων 
καύσωνα (Tmax>35°C) για την περίοδο μελέτης σύμφωνα με τα δύο σενάρια καθώς ο αριθμός 
των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από 35°C κυμαίνεται από 0 έως 70, με
μέγιστη συχνότητα εμφάνισης 9 φορές για το διάστημα 20 έως 30 ημέρες, στην περίπτωση του 
RCP 4.5.
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Σύμφωνα με το σενάριο RCP 8.5, ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 
μεγαλύτερη από 35°C κυμαίνεται από 0 έως 70, με μέγιστη συχνότητα εμφάνισης 10 φορές για 
το διάστημα 30 έως 40 ημέρες.
Αναλύοντας τα δεδομένα των προβλέψεων, τα ακραία φαινόμενα σχετικά με τα επεισόδια 
καύσωνα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 54% και 60% σύμφωνα με τα σενάρια RCP 4.5 και RCP
8.5, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 12.60 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με μέγιστη  θερμοκρασία μεγαλύτερη
από 35°C

Στο Διάγραμμα  12 .61 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση 
μικρότερη από 1 mm, κλιματικός δείκτης που σχετίζεται με την ξηρασία.  Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα υπάρχει αυξητική τάση του αριθμού των ημερών με φαινόμενα ξηρασίας (βροχόπτωση
< 1 mm) για την περίοδο 2031-2060 συγκριτικά με την περίοδο αναφοράς.  Παρατηρείται ότι 
υπάρχει ένα μοτίβο στις τρεις περιπτώσεις μελέτης.
Στην περίοδο αναφοράς ο αριθμός των ημερών με βροχόπτωση μικρότερη από 1 mm κυμαίνεται 
από 240 έως 300 με τη μέγιστη συχνότητα εμφάνισης να συμβαίνει στο διάστημα 270 έως 280 
ημέρες.  Παρόμοιο μοτίβο παρατηρείται και στο σενάριο RCP 4.5, με τη μέγιστη συχνότητα 
εμφάνισης να συμβαίνει στο διάστημα 280 έως 290 ημέρες. Στο σενάριο RCP 8.5, ο αριθμός των 
ημερών με βροχόπτωση μικρότερη από 1 mm κυμαίνεται από 240 έως 330 και η μέγιστη 
συχνότητα εντοπίζεται στο διάστημα 290 έως 300 ημέρες.  Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι 
ημέρες ξηρασίας προβλέπεται να αυξηθούν για την περίοδο μελέτης 2031-2060.

104

ΑΔΑ: 93ΤΦΩ1Ρ-ΓΥΘ



Διάγραμμα 12.61 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μικρότερη από 1 mm

Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα  12 .62 και Διάγραμμα  12 .63) παρουσιάζονται 
κλιματικοί δείκτες σχετικοί με το φαινόμενο της πλημμύρας.  Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 
συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 10 mm (ημέρες με βαριά
βροχόπτωση) και μεγαλύτερη από 20 mm (ημέρες με πολύ βαριά βροχόπτωση) για την περίοδο 
αναφοράς 1971-2000 και για τις προβλέψεις των σεναρίων RCP 4.5 και RCP 8.5 για την περίοδο 
2031-2060.

Διάγραμμα 12.62 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 10
mm

Στο Διάγραμμα  12 .62 παρατηρείται ότι τα δεδομένα για την περίοδο 1971-2000 και το σενάριο 
RCP 4.5 ταυτίζονται.  Ο αριθμός των ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 10 mm κυμαίνεται
από 20 έως 60 ημέρες με τη μέγιστη συχνότητα εμφάνισης να συμβαίνει στο διάστημα 35 έως 40
μέρες. Στο ίδιο διάστημα συμβαίνει και η μέγιστη συχνότητα εμφάνισης και για το σενάριο RCP 
8.5, του οποίου τα δεδομένα ακολουθούν ένα διαφορετικό μοτίβο.  Συγκεκριμένα, μετά τη 
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μέγιστη τιμή υπάρχει κατακόρυφη μείωση των περιπτώσεων αυτών και παρατηρείται ότι υπάρχει 
μείωση του αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 10 mm (κατά 23%).
Καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι μέρες με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 10 mm είναι 
αρκετές, μελετήθηκε και ο δείκτης με τις μέρες με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 20 mm.  
Σύμφωνα με τα δεδομένα των προβλέψεων, ο συνολικός αριθμός των ημερών με βροχόπτωση 
μεγαλύτερη από 20 mm για τα δύο σενάρια του IPCC διαφέρει κατά μία μόλις μέρα.  Επίσης, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις υπάρχει ήπια μείωση των ημερών υπό μελέτη σε σχέση με την 
περίοδο αναφοράς 1971-2000.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν μελετηθεί ως τώρα η συχνότητα εμφάνισης 
βροχοπτώσεων πρόκειται να μειωθεί.  Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι προβλέπεται να αλλάξουν τα 
χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων καθώς ενώ η συνολική ποσότητα βροχής θα μειωθεί, 
αναμένεται να αυξηθούν οι ακραίες βροχοπτώσεις δυσκολεύοντας τη ζωή των κατοίκων και 
αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια [Α.6], [Α.7].

Διάγραμμα 12.63 Συχνότητα εμφάνισης αριθμού ημερών με βροχόπτωση μεγαλύτερη από 20
mm

Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα  12 .64 και Διάγραμμα  12 .65) παρουσιάζονται οι ώρες 
ηλιοφάνειας για την περίοδο αναφοράς 1971-2000 και τα δύο κλιματικά σενάρια του IPCC.  
Παρατηρείται μία ήπια αύξηση της διάρκειας της ηλιοφάνειας της τάξεως του 1% και 1,5% για τα
σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5, αντίστοιχα.  Αυτή η αύξηση είναι πιθανό να έχει επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα στον τομέα της γεωργίας καθώς και στων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
και συγκεκριμένα στα Φ/Β συστήματα.
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Διάγραμμα 12.64 Μέση ετήσια διάρκεια ηλιοφάνειας για την περίοδο 1971-2000

Διάγραμμα 12.65 Μέση ετήσια διάρκεια ηλιοφάνειας για την περίοδο 2031-2060 σύμφωνα με τα
σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5
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Παράρτημα Β:  Πίνακας αναμενόμενου αντίκτυπου ανά τομέα και κλιματικό κίνδυνο

Στον παρακάτω Πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του αντίκτυπου της 
κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την μορφή που υποδεικνύεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Πίνακας 13.1 Πίνακας αναμενόμενου αντίκτυπου ανά τομέα και κλιματικό κίνδυνο

Τομέα
ς

Κλιματικό
ς κίνδυνος Αναμενόμενος αντίκτυπος

Πιθανότη
τα 
εμφάνισης

Αναμενόμ
ενο επίπεδο 
αντίκτυπου

Κ
τί

ρ
ια

 &
 υ

λ
ικ

ά

Ακραίος 
καύσωνας

Αύξηση κατανάλωσης για τις 
ανάγκες ψύξης

Αύξηση κόστους συντήρησης
Πιθανό Μεσαίο

Ξηρασία Αύξηση ζήτησης νερού Πιθανό Μεσαίο

Πλημμύρ
ες

Καταστροφές 
Αύξηση του κόστους 

συντήρησης
Πιθανό Μεσαίο

Άνοδος 
της στάθμης
της 
θάλασσας

Καταστροφές στα κτίρια των 
παράκτιων περιοχών

Πλημμύρες σε κτίρια

Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Ε
ν
έρ

γ
ει

α

Ακραίος 
καύσωνας

Αλλαγή του μοτίβου προσφοράς
και ζήτησης

Αυξημένη ανάγκη για ψύξη
Μείωση της απόδοσης των Φ/Β 

συστημάτων

Πιθανό Μεσαίο

Υ
δ

α
τι

κ
ο

ί 
π

ό
ρ

ο
ι

Ακραίος 
καύσωνας

Αύξηση της ζήτησης νερού
Προβλήματα στην ποιότητα του 

νερού
Πιθανό Χαμηλό

Ξηρασία
Προβλήματα στην ποιότητα του 

νερού
Λειψυδρία

Ενδεχομ
ένως Υψηλό

Πλημμύρ
ες

Προβλήματα διαχείρισης του 
νερού

Πιθανές καταστροφές 
Πιθανό Υψηλό

Ακραία 
βροχόπτωσ
η- 
Καταιγίδες

Υπερχείλιση ρεμάτων
Πιθανές καταστροφές

Πιθανό Υψηλό
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Τομέα
ς

Κλιματικό
ς κίνδυνος Αναμενόμενος αντίκτυπος

Πιθανότη
τα 
εμφάνισης

Αναμενόμ
ενο επίπεδο 
αντίκτυπου

Γ
εω

ρ
γ
ία

 κ
α

ι 
Δ

α
σ

ο
κ
ο

μ
ία

Ακραίος 
καύσωνας

Καταστροφές των καλλιεργειών
Μείωση στην απόδοση των 

καλλιεργειών
Μεταβολή της διάρκειας της 

βλαστικής περιόδου

Πιθανό Μεσαίο

Ξηρασία

Καταστροφές των καλλιεργειών
Μείωση στην απόδοση των 

καλλιεργειών
Αύξηση της ζήτησης νερού για 

άρδευση και μείωση στη 
διαθεσιμότητα του νερού

Πιθανό Υψηλό

Πλημμύρ
ες

Καταστροφές/απώλεια των 
καλλιεργειών

Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Ακραία 
βροχόπτωσ
η

Καταστροφές των καλλιεργειών
Μείωση στην απόδοση των 

καλλιεργειών
Πιθανό Μεσαίο

Π
ερ

ιβ
ά

λ
λ
ο

ν
 κ

α
ι 

Β
ιο

π
ο

ικ
ιλ

ό
τη

τα

Ακραίος 
καύσωνας

Μετακίνηση πολλών ειδών σε 
νέες περιοχές

Μείωση αλιευτικού αποθέματος

Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Ξηρασία Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Πλημμύρ
ες

Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Δασικές 
πυρκαγιές

Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Υ
γ
εί

α

Ακραίος 
καύσωνας

Προβλήματα υγείας στις 
ευπαθείς ομάδες πιθανή απώλεια 
ζωής

Θερμικό στρες
Ευκολότερη εξάπλωση 

μεταδοτικών νόσων

Πιθανό Μεσαίο

Ξηρασία Προβλήματα υγείας στις 
ευπαθείς ομάδες, π.χ. άσθμα

Πιθανό Υψηλό

Πλημμύρ
ες

Τραυματισμοί και πιθανή 
απώλεια ζωής

Πιθανό Υψηλό

Τ
ο
υ

ρ
ισ

μ
ό

ς

Ακραίος 
καύσωνας

Αύξηση ζήτησης για ψύξη
Αύξηση ζήτησης νερού
Μείωση τουρισμού κατά τη 

επηρεαζόμενη περίοδο

Πιθανό Μεσαίο

Ξηρασία Αύξηση ζήτησης νερού Ενδεχομ
ένως

Υψηλό

Πλημμύρ
ες

Καταστροφή τουριστικών 
υποδομών

Ενδεχομ
ένως

Μεσαίο

Άνοδος 
της στάθμης
της 
θάλασσας

Καταστροφή τουριστικών 
υποδομών στις παράκτιες περιοχές

Ενδεχομ
ένως

Μεσαίο
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Τομέα
ς

Κλιματικό
ς κίνδυνος Αναμενόμενος αντίκτυπος

Πιθανότη
τα 
εμφάνισης

Αναμενόμ
ενο επίπεδο 
αντίκτυπου

Μ
ετ

α
φ

ο
ρ

ές
Ακραίος 

καύσωνας
Καταστροφή οδικών δικτύων
Αυξημένο κόστος συντήρησης

Ενδεχομ
ένως

Μέτριο

Άνοδος 
της στάθμης
της 
θάλασσας

Προβλήματα μετακίνησης στις 
πληγείσες περιοχές

Ενδεχομ
ένως

Χαμηλό

Πλημμύρ
ες

Καταστροφές παράκτιων οδικών
δικτύων

Προβλήματα μετακίνησης στις 
πληγείσες  περιοχές

Πιθανό Υψηλό

Π
ο
λ
ιτ

ικ
ή

 Π
ρ

ο
σ

τα
σ

ία
ς 

κ
α

ι 
Κ
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Αυξημένος αριθμός 
καταστροφών απαιτεί επιπλέον 
μέτρα για την προστασία του 
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Αυξημένη ανάγκη προσωπικού 
για την διαχείριση καταστάσεων 
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Παράρτημα Γ:  Σύμφωνο των Δημάρχων – Ταξινόμηση χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικές πηγές και τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία όπως έχουν ταξινομηθεί από το Σύμφωνο των Δημάρχων.  Πληροφορίες για κάθε πηγή 
δίνονται στη δ/νση:
https://www.eumayors.eu/support/funding.html
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Διάγραμμα 14.66 Σύμφωνο των Δημάρχων - Ταξινόμηση χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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