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Abstract 

Authorities and stakeholders responsible for managing the impacts of climate change have lately turned their 
attention on adaptation measures dealing with the increased frequency and intensity of extreme weather events 
(EWE) and natural hazards (NH).	In this quest for identifying optimal alternatives that will reduce the effects of 
climate change on human ecosystems, they are faced with a multitude of options. Based on the above and 
following a detailed literature review of both research efforts and actual case-study experiences, this paper 
consolidates adaptation measures and links them with the EWE and NH they mostly address. The measures 
presented are evaluated in regard to their contribution to reduced vulnerability of the transport system, and the 
temporal and financial resources needed for their implementation. This assessment is used as a basis for creating 
roadmaps that can serve as a tool for improved decision-making on climate change issues.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αρχές και φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείρηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής έχουν στρέψει την 
προσοχή τους στην έρευνα μεθόδων αντιμετώπισης της αυξημένης συχνότητας και έντασης ακραίων καιρικών 
φαινομένων (ΑΚΦ) και φυσικών καταστροφών (ΦΚ). Στην προσπάθεια αναγνώρισης βέλτιστων εναλλακτικών 
λύσεων που θα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επιδρασης τους στα ανθρώπινα οικοσυστήματα, 
βρίσκονται μπροστά σε μια πληθώρα επιλογών. Δεδομένων αυτών, και ακολουθώντας μια λεπτομερή 
βιβλιογραφική επισκόπηση τόσο των ερευνητικών προσπαθειών στον ανωτέρω τομέα όσο και της εμπειρίας 
πραγματικών περιπτώσεων διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η εργασία αυτή επιχειρεί να 
συσχετίσει τα μέτρα προσαρμογής των συστημάτων μεταφορών με τα ΑΚΦ και τις ΦΚ στα οποία και κυρίως 
απευθύνονται. Τα μέτρα που παρουσιάζονται αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητα τους, το χρόνο 
και το κόστος υλοποίησης τους και χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία οδικών χαρτών που μπορούν 
να χρησιμεύσουν σαν εργαλείο για μια βελτιωμένη στρατηγική λήψης αποφάσεων στα θέματα της κλιματικής 
αλλαγής. 

Λέξεις κλεδιά: Κλιματική αλλαγή, μέτρα προσαρμογής, οδικοί χάρτες. 

 

1 Εισαγωγή  

Η κλιματική αλλαγή όπως αυτή εκφράζεται μέσων των φυσικών καταστροφών και των 
ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα αρνητικών 
επιδράσεων στα ανθρώπινα και φυσικά δίκτυα σε διάφορους οικονομικούς τομείς. 

Εν όψει των ανωτέρω αναμενομένων δυσμενών επιπτώσεων, αναπτύσσεται ένα συνεχώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον σε μέτρα προσαρμογής και προληπτικών ενεργειών που αποσκοπούν 
στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων και στη βελτίωση της διατομεακής 
προσαρμοστικότητας. Ο τομέας των μεταφορών, ως βασικός οικονομικός τομέας της 
σύγχρονης κοινωνίας, δεν είναι ξένος στις συνθήκες αυτές. 



	
Οι αναμενόμενες από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές, όπως υποστηρίζεται απο τη 
βιβλιογραφία (1, 2) θα επηρεάσουν  αμφότερα και τις υποδομές και τα δίκυα λειτουργίας των 
μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. Ένα επιχείρημα που δεδομένης της 
αυξανόμενης συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων (ΑΚΦ) και 
φυσικών καταστροφών (ΦΚ) που παρατηρούνται στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, δεν 
μπορεί πλέον να απορρίπτεται ως απλή εικασία, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί ως γεγονός (1, 
2, 3). Είναι επομένως ζωτικής σημασίας οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής να 
αντιμετωπιστούν με μια οργανωμένη και λογική προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα σε 
εκείνες τις ομάδες μέτρων και πολιτικών που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά. Ωστόσο μια τέτοια προσέγγιση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Αν και 
ένα πλήθος εργασιών στην επιστημονική βιβλιογραφία έχει αναφερθεί σε μεμονωμένα μέτρα 
προσαρμογής (4, 5), μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της οποίας τα 
συμπεράσματα να οδηγούν στις βέλτιστες ομάδες μέτρων δεν έχει ακόμα αναφερθεί, 
τουλάχιστον όσον αφορά στη γνώση των συγγραφέων. 

Στην προσπάθεια να επιτευχθεί το ανωτέρω, παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία μια 
μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαμόρφωση και σύνθεση οδικών χαρτών μέτρων 
προσαρμογής που καλύπτουν τις μεταφορές τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων. 
Ξεκινώντας από μια λεπτομερή βιβλιογραφική επισκόπηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων των σχετικών με τις μεταφορές μέτρων και πολιτικών προσαρμογής, η 
εργασία αυτή επιχειρεί την ομαδοποίηση των μέτρων σε δομές περιεχομένου (πχ. τεχνικές 
επιλογές, οργανωτικές δομές και δομές λήψης αποφάσεων, κ.α.) και τις αξιολογεί ανάλογα με 
τη συνεισφορά τους στη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων μεταφορών. 

Οι αξιολογήσεις αυτές οικοδομούν το σχηματισμό των οδικών χαρτών των ενεργειών που 
πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί  η προστασία των συστημάτων μεταφορών έναντι 
των επιδράσεων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. 

Η παρούσα εργασία οργανώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογική 
προσέγγιση που ακολουθείται καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην ενότητα 3 
παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία όσον αφορά στα μέτρα προσαρμογής των μεταφορών 
και η ταξινόμηση τους ανάλογα με το κλιματικό φαινόμενο και το μέσο μεταφορών στο 
οποία κυρίως απευθύνονται. Η ενότητα 4 παρουσιάζει τους οδικούς χάρτες των 
ιεραρχημένων μέτρων προσαρμογής ανά μεταφορικό μέσο. Τέλος, η ενότητα 5 προτείνει 
κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα στο πεδίο των μέτρων προσαρμογής των συστημάτων 
μεταφορών στην κλιματική αλλαγή. 

2 Μεθοδολογική προσέγγιση 
Η προσέγγιση που ακολουθείται παρακάτω αποσκοπεί στο να ενσωματώσει την υπάρχουσα 
γνώση αναφορικά με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κάτω από μια 
προοπτική ιεράρχησης υπό την μορφή οδικών χαρτών, χρησιμοποιώντας ως βάση 
ερευνητικές εργασίες που έχουν ήδη πραγμοτοποιηθεί. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει άρθρα που αναφέρονται σε περιοδικά με κρίση, πρακτικά 
συνεδρίων και τεχνικές αναφορές από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά και στα οποία 
περιέχονται μέτρα, δράσεις και στρατηγικές σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσμενών 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα δίκτυα και στις υποδομές των μεταφορών. 
Επιπρόσθετα, εξετάζει αναφορές δημοσιευμένες μεταξύ άλλων από διεθνείς οργανισμούς,  
επιτροπές και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, 
περιλαμβανομένης της  Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (παγκόσμια), της 
Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας Περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή  Ένωση), του Ευρωπαϊκού 
Θεματικού Κέντρου για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Τρωτότητας και 



	
Προσαρμογής (Ευρωπαϊκή Ένωση), της Επιτροπής Έρευνας Μεταφορών των Εθνικών 
Ακαδημιών-Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής (Ηνωμένες Πολιτείες) και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας (παγκόσμια). Τέλος, η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τα ευρήματα και τα 
αποτελέσματα ερευνητικών έργων που διενεργήθηκαν με την βοήθεια Ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών μηχανισμών έρευνας.  

Εν συνεχεία, όλα τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συνενώνονται σε μορφή πίνακα 
αναφορικά με το μέσο μεταφοράς και τα φαινομενα της κλιματικής αλλαγής που καλούνται 
να αντιμετωπίσουν και έπειτα ταξινομούνται σε μια από τις παρακάτω δομές :  

 Οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων 
 Τεχνικές επιλογές και πιθανότητες μείωσης του κινδύνου 
 Διαδικαστικές και λειτουργικές επιλογές άμβλυνσης και μετριασμού του κινδύνου 
 Ροή πληροφοριών και υποστήριξη ΤΠΕ  
 Πρότυπα λήψης αποφάσεων και κινδύνων 
 Νομοθεσία 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η φύση και η απόδοση των επιλεχθέντων μέτρων, σχεδιάστηκε  
μια έρευνα ερωτηματολογίου στην οποία εμπειρογνώμονες διαφόρων τομέων και 
ειδικοτήτων κλήθηκαν να τα  αξιολογήσουν. Ο κύριος στόχος ήταν να προσδορίστει πώς οι 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους, αξιολογούν τη σημασία καθενός από τα αναφερθέντα μέτρα 
προσαρμογής. Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπούσε στη συλλογή δεδομένων από τους 
εμπειρογνώμονες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για το πόσο επιτυχώς τα εφαρμοσμένα 
μέτρα προσαρμογής στον τομέα των μεταφορών είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 
του 2014. Οι συμμετέχοντες επιλέχθησαν από ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (πχ. από 
εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε σχετικές ερευνητικές μελέτες και προγράμματα ή που 
είχαν οργανώσει συναντήσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή). Εφαρμόστηκαν δύο 
κριτήρια για να μπορεί κάποιος να συμπεριληφθεί στην έρευνα: οι συμμετέχοντες ώφειλαν να 
έχουν εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής (είτε υπό ερευνητική είτε υπό 
επιχειρηματική σκοπιά) και να είναι ειναι γνώστες των επιπτώσεών τους στον τομέα των 
μεταφορών. Συνολικά, 62 φορείς συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι αντιπροσώπευαν τόσο 
τον ερευνητικό-ακαδημαϊκό χώρο όσο και τον επιχειρηματικό τομέα. Η έρευνα που 
σχεδιάστηκε είχε τέσσερις επιμέρους κλάδους που αντιστοιχούν στις εξής θεματικές 
ενότητες: 

 Βασικές πληροφορίες (επαγγελματική κατάσταση και εμπειρία, εξοικείωση με τις 
επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή στα συστήματα μεταφορών, 
υπάρχουσα γνώση μέτρων, πολιτικών και στρατηγικών προσαρμογής) 

 Χρονική διάσταση των μέτρων προσαρμογής (πότε ένα συγκεκριμένο μέτρο πρέπει 
να εφαρμοστεί και ποιό το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του) 

 Οικονομική διάσταση των μέτρων προσαρμογής (ποιό είναι το κόστος κάθε 
εφαρμογής –μαζί με ένα ποιοτικό (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) και έναν αριθμητικό 
δείκτη (σε ευρώ) 

 Συμβολή εκάστου μέτρου προσαρμογής στην βελτίωση της προσαρμοστικότητας 
καθενός από τα υπό εξέταση συστήματα μεταφορών, περιλαμβανομένων οδικών, 
σιδηροδρομικών, εναερίων και υδάτινων μεταφορών (ποιοτική συμβολή εκάστου 
μέτρου στην προστασία της υποδομής των μεταφορών και στην ανθεκτικότητα των 
λειτουργιών των δικτύων  μεταφορών ενάντια στην κλιματική αλλαγή). 



	
Μια πολυκριτιριακή ανάλυση διενεργήθηκε μετά την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων, που 
ολοκληρώθηκε με την ταξινόμηση όλων των μέτρων στις παραπάνω δομές και με τη 
διαμόρφωση των οδικών χαρτών των μεταφορικών μέσων. 

3 Βιβλιογραφική επισκόπηση 
Η εργασία που παρουσιάζεται υιοθετεί τον ορισμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
ως εκείνες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που μπορουν να μειώσουν την τρωτότητα των 
οικοσυστημάτων ενάντια τόσο στα πραγματικά όσο και στα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
κλιματικής αλλαγής (5). Αν και διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφορικά με την 
προσαρμογή στον τομέα των μεταφορών δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1980, αυτές 
περιορίστηκαν σε προσπάθειες να παρέξουν έναν ορισμό που ταιριάζει καλύτερα στον όρο 
αυτό. Δεν ήταν παρά το 1988, όταν δημιουργήθηκε το Διακυβερνητικό Πάνελ για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC), που έγιναν στοχευμένες προσπάθειες για να παρέξουν πιθανές 
λύσεις που προκύπτουν γύρω από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής (6). Πάντως, παρά 
την εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη στο χώρο, το IPCC δεν ανέφερε την έννοια της  
προσαρμογής παρά μόνο στη δευτερη Έκθεση Αξιολόγησης του, το 1995. Η αναγκαιότητα 
των στρατηγικών προσαρμογής ενάντια στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
αναγνωρίστηκε στην 3η Έκθεση Αξιολόγησης της ομάδας το 2001, στην οποία δηλώθηκε ότι 
επειδή τα μέτρα μετριασμού δεν θα αρκέσουν για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή, τα 
μέτρα και οι πολιτικές προσαρμογής θα είναι απαραίτητες (8). Ενδιάμεσα, διάφοροι 
ερευνητές στη δεκαετία του 1990 ανέφεραν ότι τα συστήματα θα προσαρμοστούν από μόνα 
τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες (9, 10). Οι Smithers και Smit το 
1997, αλλάξαν αυτή την άποψη, προσδιορίζοντας τις διάφορες ερμηνείες της προσαρμογής 
μέχρι τότε και πρότειναν ένα σύστημα ταξινόμησης για τη διαφοροποίηση των στρατηγικών 
προσαρμογής, αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά των κλιματικών  
φαινομένων και τις ιδιότητές τους (11). Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η έρευνα για την 
προσαρμογή επιταχύνθηκε ριζικά. Πρώτα, ο Smit et al., αναρωτήθηκαν "ποιος ή τι 
προσαρμόζετα” (12). Αυτή η ερώτηση άνοιξε μια νέα προοπτική στην έρευνα μέτρων 
προσαρμογής, καθώς υπαινίχθηκε ότι τα μέτρα προσαρμογής θα μπορούσαν να διαφέρουν, 
ανάλογα με τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας (είτε πρόκειται για μεταφορές, την 
ενέργεια, το νερό, κλπ). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μεταφορές, όπου τα μέτρα προσαρμογής 
είναι πολύ διαφορετικά, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Το 2002, το νεοσυσταθέν 
Πρόγραμμα για τις  Κλιματικές Επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (UKCIP), δημοσίευσε μια 
λίστα των σεναρίων που συνόψιζαν τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και παρείχαν  μια 
σειρά από επιλογές για την αντιμετώπισή τους, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην έρευνα 
των επιπτώσεων και στις στρατηγικές προσαρμογής (13). Αντίστοιχες εθνικές προσπάθειες 
έχουν καταγραφεί από τότε (14, 15). Ταυτόχρονα, διάφοροι  ερευνητές έκαναν μια  ακόμη 
πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στο χώρο εστιάζοντας στις επιπτώσεις και στις επιλογές 
προσαρμογής στο δομημένο περιβάλλον (16). Στα επόμενα χρόνια διάφορες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις στόχευσαν τις έρευνές τους σε συγκεκριμένα τμήματα δραστηριοτήτων όπως οι 
μεταφορές. Τον Οκτώβριο του 2001, το Κέντρο Tyndall για την Έρευνα της Κλιματικής 
Αλλαγής οργάνωσε ένα εργαστήριο, όπου συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο συζήτησαν τα 
αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή και έθεσαν το πλαίσιο 
για τις πολιτικές και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τον επιτυχή 
περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (17). Η ημερίδα, που έλαβε χώρα μόλις 
μερικούς μήνες μετά την 3η Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC, αναδεικνύει τον αντίκτυπο και 
την επίδραση της έκθεσης, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας 
στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το 2003, οι Eddowes et al. επιχείρησαν να προσεγγίσουν 
τις στρατηγικές προσαρμογής  ανά μεταφορικό μέσο, αφού ανέλυσαν τις επιπτώσεις σε 



	
θέματα ασφαλείας, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών (18).  Αυτή ήταν μία από 
τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή που επικεντρώθηκε άμεσα 
στις μεταφορές, πόσο μάλλον στα επιμέρους μέσα μεταφοράς, ανοίγοντας το δρόμο για 
περαιτέρω σχετική έρευνα. Στη συνέχεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), 
προσέγγισε το θέμα της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή, το 2005, τονίζοντας επίσης την 
ανάγκη για προσαρμογή στις αναδυόμενες αλλαγές, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη συζήτηση 
των επιπτώσεων και των μέτρων προσαρμογής, αλλά και στην πορεία των ενεργειών που 
πρέπει να ακολουθούνται, εντός των ορίων της ΕΕ (19). Το έργο της  ΕΕΑ ήταν η μία από τις 
δυο προσεγγίσεις για την προσαρμογή  που έγιναν  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009, η 
Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την προσαρμογή, με έμφαση στην 
ενσωμάτωση της προσαρμογής στην ΕΕ, καθώς και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας 
στις στρατηγικές προσαρμογής (20). Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, τα Ηνωμένα Έθνη 
(ΟΗΕ), δημοσίευσαν μια έκθεση με τη μορφή ενός οδηγού για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των έργων που μπορούν να μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή και να 
ενισχύσουν τις τυχούσες ευεργετικές επιπτώσεις (π.χ. το λιώσιμο των πάγων που ανοίγει νέες 
οδούς μεταφοράς ) (21). Ωστόσο, ήταν η 4η Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC (WGII) το 2007, 
που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την έρευνα στο χώρο της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή (5). Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εκθέσεις και τα έγγραφα 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή εστιάστηκαν στις επιπτώσεις για τις υποδομές και τα 
δίκτυα μεταφορών, παρά στο θεωρητικό υπόβαθρο της προσαρμογής. Από τότε και έπειτα, 
και δεδομένης της συνεχούς επιδείνωσης του κλίματος, οι εκθέσεις και οι δημοσιεύσεις 
αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό και εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας (γεωργία, υγεία, κλπ). Το 2008, το Transpotation Research Board εξέδωσε 
την Ειδική Έκθεση αρ.290 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις 
μεταφορές των ΗΠΑ και τις σχετικές επιλογές προσαρμογής (22). Ένα χρόνο αργότερα, οι 
Koetse και Rietveld δημοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στις υποδομές των μεταφορών και στη λειτουργικότητα του δικτύου υπό 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το έγγραφο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές 
προοπτικές των επιπτώσεων, ακολουθώντας τα βήματα της έκθεση Stern σχετικά με τα 
οικονομικά της κλιματικής αλλαγής (23, 24). Το 2009, το Ινστιτούτο Wuppertal δημοσίευσε 
μια έκθεση για λογαριασμό της Γερμανικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (GDC) σχετικά με 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή, ανάλογα με τους ιδιαίτερους 
κλιματολογικους παράγοντες. Υπογράμμισε επίσης συνέργειες μεταξύ μετριασμού και 
προσαρμογής, στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Με βάση το έργο που επιτέλεσε 
η UKCIP, η GDC ανέπτυξε μια προσέγγιση σε 7-στάδια για τη δημιουργία οποιασδήποτε 
στρατηγικής για την προσαρμογή, που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιπτωση, ανεξάρτητα 
από το κλιματολογικό φαινόμενο που την προκάλεσε (25). Η ομάδα τόνισε την ανάγκη να 
περάσει η έρευνα από τη στατική στη δυναμική αντίληψη: αν και το κλίμα θεωρήθηκε ως 
στατικό στην πλειονότητα των προηγουμένων αναλύσεων για τις μεταφορές, υπάρχει η 
ανάγκη για στροφή σε δυναμικές προσεγγίσεις σχεδιασμού για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων και συστημάτων μεταφορών . Το 2010, οι Taylor και 
Philp του Εθνικού Εργαστηρίου Έρευνας Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στην 
Αυστραλία συνόψισαν μια σειρά από επιλογές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και όρισαν τις κύριες απαιτήσεις της κάθε στρατηγικής για τη μείωση της ευαισθησίας του 
συστήματος (26). Ταυτόχρονα, περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής 
διεξήχθη από το TRB, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις 
μεταφορές, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής για τον περιορισμό των επιπτώσεών της. Στην 
αρχή αυτής της δεκαετίας, ο ΟΗΕ εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής για 
την αποκλειστική αντιμετώπιση  προβλημάτων σε λιμένες και  κανάλια ,αναπληρώνοντας σε 
κάποιο βαθμό, ένα κενό στην έρευνα (27, 28). 



	
Οι πίνακες 1 έως 4 συνοψίζουν μια σειρά προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής που 
προέκυψαν κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Αυτά ταξινομούνται ανά εξεταζόμενο 
μέσο μεταφοράς και συγκεντρώθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι ορισμένα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν περισσότερα από ένα μέσο 
μεταφοράς ταυτόχρονα - για παράδειγμα, ο εντοπισμός των θέσεων που είναι επιρρεπείς σε 
κίνδυνο πλημμύρας και η μετεγκατάσταση των υποδομών ζωτικής σημασίας που 
περιλαμβάνονται σ 'αυτές, αφορούν ταυτόχρονα στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές 
μεταφορές. Με βάση την υπό εξέταση βιβλιογραφία, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην υποδομή και στα δίκτυα των μεταφορών, είναι τις περισσότερες φορές αποτελέσματα 
των πλημμυρών, καθώς οι τελευταίες μπορούν να προκληθούν είτε από την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας ή από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πλειοψηφία των επιλογών 
προσαρμογής που παρατίθενται στους Πίνακες περιλαμβάνονται στην κατηγορία των οδικών  
και υδάτινων μεταφορών. Τα μέτρα προσαρμογής στον τομέα των οδικών μεταφορών 
αναμένονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στο εγγύς μέλλον, καθώς αφορούν στα 
κυρίαρχα μέσα μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις στις αστικές και περιφερειακές 
περιοχές. Όσον αφορά στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες μεταφορές, και με 
δεδομένο το γεγονός ότι, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ο ρόλος των υδάτινων 
μεταφορών θα αναβαθμιστεί σημαντικά, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως τα σχετικά 
μέτρα προσαρμογής κατέχουν μια τόσο εκτεταμένη τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, 
είναι άξια αναφοράς η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές 
μεταφορές, σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς, δεδομένου ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός αστικών οικισμών τείνουν να υιοθετήσουν το σχεδιασμό 
σιδηροδρομικών δικτύων, και, επιπρόσθετα, χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως οι ΗΠΑ, η 
Κίνα ή η Ρωσία, έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό μερίδιο αεροπορικών μεταφορών. Οι 
αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές θα μπορούσαν να καταστήσουν τόσο τις σιδηροδρομικές 
όσο και τις αεροπορικές υποδομές ευάλωτες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, με 
αποτέλεσμα καθυστερήσεις και απώλεια εσόδων. Η ομαδοποίηση των μέτρων προσαρμογής 
που συνοψίζονται στους Πίνακες 1 έως 4 ανακλά την πλειοψηφία των τεχνικών επιλογών σε 
σχέση με όλες τις άλλες (71 από 146). Αυτό είναι αναμφισβήτητα αναμενόμενο, καθώς 
τέτοιες λύσεις είναι συχνά πιο άμεσες από άποψη  εφαρμογής, σε σύγκριση με τα οργανωτικά 
ή νομοθετικά μέτρα, όπου η δυνητική γραφειοκρατία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερος χρόνους αντίδρασης από τις αρμόδιες αρχές. 

 

  



	
Πίνακας 1: Μέτρα προσαρμογής για τις οδικές μεταφορές 

    

R1: Κατασκευή φραγμάτων και  δημιουργία αντιπλημμυρικών 
φραγμάτων για την προστασία έναντι του νερού (29, 22, 8) 

R16	Παροχή αξιόπιστης, άμεσης και - εάν είναι εφικτό- εξατομικευμένης πληροφόρησης 
σχετικά με τη διάρκεια του περιστατικού και ταξιδιωτικές επιλογές (???)(25,36) 

R31: Τακτικός καθαρισμός ποδηλατοδρόμων  και πεζοδρομίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα (25) 

R2: Καινοτόμα υλικά πεζοδρομίου ανθεκτικά στη διάβρωση (25) 
R17:Παρόδια βλάστηση,που απορροφά την παραγόμενη θερμότητα και προστατεύει τις 

οδούς (25)  
R32: Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων ανάδρασης στα οχήματα για να επικοινωνούν τις ανάγκες των χρηστών (9) 

R3: Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις (25) R18:Σχεδιασμός νέων ασφαλτικών μιγμάτων ανθεκτικών στη θερμότητα (25, 29, 27, 22) 
R33: Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την κατάσταση 

κινδύνου σε τοπικό επίπεδο (5, 8)  

R4: Ανύψωση των παράκτιων οδικών δικτύων (30) R19: Ανθεκτικές στη θερμότητα αρθρώσεις γεφυρών (29, 27) 
R34: Σχέδια προτεραιότητας που διατηρούν την πρόσβαση στα νοσοκομεία και τους σταθμούς έκτακτης ανάγκης 

(25) 

R5: Σχεδιασμός και επενδύσεις σε νέα υλικά με δυνατότητα ''γρήγορης 
αποκατάστασης'' (30) 

R20: Προσαρμογή των ωραρίων εργασίας (και συνεπαγόμενων μετακινήσεων) κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (5,37) 

R35: Ορισμός των αξόνων προτεραιότητας για την καθαρισμό οδών σε περίπτωσεις μεγάλης κλίμακας 
επιπτώσεων (37, 38) 

R6: Ρύθμιση και εφαρμογή διεθνών προτύπων για πληροφορίες δελτίων 
καιρού και έκτακτης ανάγκης (5)  

R21: Ανάγκη για εναλλακτικές διαδρομές  εμπορευματικών μεταφορών στις αρκτικές 
περιοχές (31) 

R36:  Υιοθέτηση επιχειρησιακής, φυσικής, τεχνικής, διαδικαστικής και θεσμικής ενσωμάτωσης των υπηρεσιών 
ελέγχου καιρού και κυκλοφορίας (8) 

R7: Διαβούλευση και συντονισμός των αρχών αυτοκινητοδρόμων, 
προμηθευτών και βασικών ενδιαφερόμενων φορέων να προσαρμόσουν τις 

στρατηγικές προσαρμογής (36)   
R22: Βελτίωσης των συστημάτων αποχέτευσης (25,22) 

R37: Επανεξέταση συμβάσεων διαδικασιών συντήρησης ώστε να καταστούν ευέλικτες και αποτελεσματικές 
ακόμα και κάτω από ταχέως μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες (8, 25) 

R8: Παροχή καταφυγίων για μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς (38) 
R23: Νέα ασφαλτικά μείγματα που βοηθούν στην ταχύτερη αποστράγγιση των λιμναζόντων 

υδάτων (32) 
R38: Προετοιμασία και ευρεία ανακοίνωση για διακοπές και εναλλακτικές λύσεις με το κοινό, χρησιμοποιώντας 

μια ποικιλία  καναλιών επικοινωνίας (5) 

R9: Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και διαθεσιμότητα 
εξοπλισμού εκκαθάρισης οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα ή εποχών καταιγίδων(8) 
R24: Ενίσχυση της οδικής διαστρωμάτωσης για την πρόληψη πλυμμηρών (25) 

R39: Παρακολούθηση των «αλυσιδωτών αντιδράσεων» των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές 
συνωστισμού (5, 35) 

R10: Δημιουργία δικτύων  αστικών, περιφερειακών και εθνικών 
ενδιαφερόμενων φορέων:  εταιρειών μεταφορών, αρχών και χρηστών (25) 

R25: Εγκατάσταση πινακίδων που προειδοποιούν τον οδηγό/πεζό σχετικά με επικείμενο 
πλημμυρισμένο δίκτυο (25)  

R40: Συντονισμός των σχεδίων έκτακτης ανάγκης μεταξύ των μέσων και δικτύων μεταφοράς (37) 

R11: Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (5)  

R26: Αυστηρή επιβολή ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων (25) 
R41: Εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό την προετοιμασία για αντίξοες 

συνθήκες (25) 

R12: Ανάπτυξη σχεδίων έγκαιρης επικοινωνίας και συντονισμού με 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και εταιρειών εμπορευματικών 

μεταφορών (35 

R27: Μέτρα προστασίας κατά της καθίζησης των πρανών γύρω από το οδικό/σιδηροδρομικό 
δίκτυο (33, 22) 

R42:Τυποποίηση των πληροφοριών καιρού και των προειδοποιήσεων κινδύνου (8) 

R13: Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή  
συστημάτων πληροφοριών έκτακτης ανάγκης (8) 

R28:Πρόσθετες αντλήσεις σε σήραγγες (22) 
R43: Εκτίμηση έκθεσης κινδύνου εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργία των κατάλληλων σχεδίων 

προσαρμογής (5, 8)  

R14: Πρόβλεψη κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτίμηση κόστους-
οφέλους σε εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (25,8,37) 

R29: Εγκατάσταση ανεμοθραυστών (25) 

R15: Οργάνωση ανεφοδιασμού σε παγιδευμένους οδηγούς/επιβάτες με τη 
βοήθεια εθελοντών και οργανώσεων βοήθειας (5) 

R30: Νέα σχεδιαστικά  πρότυπα  που αφορούν στα συστατικά του οδικού δικτύου (πινακίδες, 
φωτισμός)για την ενίσχυση της προστασίας των χρηστών (38) 

 

 



	
Πίνακας 2: Μέτρα προσαρμογής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

  
Ra1: Κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής από την υψηλή 

στάθμη του νερού (29, 22) 
Ra13: Εγκατάσταση λωρίδων/γραμμών έκτακτης ανάγκης (22) 

Ra25: Ενσωμάτωση των προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή στο 
σχεδιασμό της αποχέτευσης για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης  

συχνότητας και  μεγέθους μελλοντικών πλημμυρών  (5) 

Ra2: Εφαρμογή μέτρων προστασίας, π.χ. εμπόδια (25, 22) 
Ra14: Δημιουργία περισσότερων αποχετευτικών λάκκων και μεγαλύτερη 

χωρητικότητα για τους σωλήνες απορροής (25) 

Ra26: Εγκατάσταση κοινών κέντρων ελέγχου και διεύθυνσης τραίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (25) 

Ra3: Ενίσχυση των υφιστάμενων εμποδίων/αναχωμάτων (22) 
Ra15: Προστασία των υπόγειων σταθμών και  σχεδιασμός για την εκκένωση 

έκτακτης ανάγκης (25) 
Ra27: Ενίσχυση ανθεκτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών έναντι 

των πλημμυρών (8) 

Ra4: Ενσωμάτωση διαφόρων τύπων παρακολούθησης δεδομένων σχετικών με 
την κίνηση των τραίνων (37) 

Ra16: Εγκατάσταση  συστημάτων πρόγνωσης τοπικών καιρικών συνθηκών (37) 
Ra28: Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και προετοιμασία με την 

πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εξάσκηση σε σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για ακραία καιρικά φαινόμενα (37)  

Ra5: Βελτίωση, συντήρηση και παρακολούθηση των έργων υποδομής (35) Ra17: Σύσταση για μειωμένα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων (25) 
Ra29: Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την παροχή 

πληροφοριών σε περίπτωση συμβάντων και μη κανονικών λειτουργιών (25) 

Ra6: Βελτιωμένα συστημάτα που προειδοποιούν τους οδηγούς και τις ομάδες 
επισκευής για πιθανά προβλήματα των σιδηροδρομικών γραμμών 

(εγκαταστάσεων) (25) 

Ra18: Σχεδιασμός προσέγγισης βάσει κινδύνου για τα όρια ταχύτητας και το 
κλείσιμο των γραμμών (25) 

Ra30: Σχεδιασμός για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης με άλλα 
μέσα (π.χ. λεωφορεία) (25) 

Ra7: Βελτιωμένος αερισμός σε υπόγειους σταθμούς (25) 
Ra19: Προετοιμασία σχεδιασμού εξυπηρέτησης εφοδιαστικής αλυσίδας για την 

αλλαγή εξοπλισμού σε περιπτώσεις κινδύνων (25) 

Ra31: Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης  πλημμυρών και  ανέμου / 
καταιγίδας που ενσωματώνουν  καλύτερη πρόγνωση του καιρού και πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, την υποδομή, τη 

γεωλογία και την υδρολογία του χώρου (37) 

Ra8: Συστήματα παρακολούθησης-προειδοποίησης θερμοκρασίας σε υπόγειες 
υποδομές (25) 

Ra20: Μέτρα προστασίας κατά της καθίζησης των πρανών γύρω από τα 
σιδηροδρομικά δίκτυα για την αποφυγή αποκοπής σιδηροδρομικών τμημάτων 

(33, 22) 

Ra32: Χαρτογράφηση κινδύνου, τρωτότητας σε συνεργασία με τις 
μετεωρολογικές υπηρεσίες (5, 8) 

Ra9: Δομή νέου σχεδιασμού για την ελαχιστοποίηση της πίεσης του 
οδοστρώματος (27)  

Ra21: Ανύψωση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και των γεφυρών (22) 
Ra33: Ανάπτυξη στρατηγικών ανταπόκρισης σε πλημμύρες και ανέμους/ 
καταιγίδες. Καθιέρωση μετεωρολογικών ορίων και ορίων για περαιτέρω 

ενέργειες (5) 

Ra10: Προτίμηση στις  συνεχείς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (22) Ra22: Πρόσθετη άντληση σε σήραγγες (22) 
Ra34: Προσδιορισμός κρίσιμων θέσεων. Κατασκευή επιπλέον υπόγειων 

αποχετεύσεων σε προβληματικές σε πλημμύρες περιοχές (8) 

Ra11: Επαναπρογραμματισμός σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω  αυξημένης 
συχνότητας  υψηλών θερμοκρασιών(14)  

Ra23: Προστασία των υπαίθριων  σιδηροδρομικών υποδομών από τους ανέμους 
(άνεμος-φράκτης) (25) 

Ra35: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές, λόγω 
αποκοπής  δικτύων (25, 31) 

Ra12: Τακτική αντικατάσταση των υλικών βάσης του σιδηροδρόμου, λόγω 
τήξης (31) 

Ra24: Σύστημα κυκλώματος διακόπτη (διακοπής λειτουργίας) για γραμμές που 
κινούνται μέσα σε αστικό περιβάλλον (25)   

 

 



	
Πίνακας 3: Μέτρα προσαρμογής για τις αεροπορικές μεταφορές 

  
A1: Κατασκευή  φραγμάτων-αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής στα παράκτια αεροδρόμια από τις πλημμύρες  

(22) 
A13: Επανευθυγράμμιση διαδρόμων, λόγω μεταβαλλόμενων πλευρικών ανέμων (31, 23) 

A2: Ανύψωση των διαδρόμων (22) 
A14: Εφαρμογή τεχνολογιών και διαδικασιών που αναπτυχθηκαν από το SESAR με στόχο τη βελτιστοποίηση της 

χωρητικότητας σε διασπαστικές συνθήκες (36)  

A3:Επανασχεδιασμός συστημάτων αποχέτευσης (22) 
A15: Ανάπτυξη των  επαναδιευθετήσεων των ταξιδιών και δαπανών για ταξίδια, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων 

λόγω κλιματικής αλλαγής (35) 

A4: Ένταξη των πτυχών (παραμέτρων) της κλιματικής αλλαγής στο ρυθμιστικό σχέδιο αεροδρομίων ΑΤΜ (30) 
A16: Ανάπτυξη  συστήματος μέτρησης για την αξιολόγηση και σύγκριση της ευπάθειας (τρωτότητας)των 

αερολιμένων και του εναέριου χώρου (22) 

A5: Βελτίωση της χωρητικότητας του εξοπλισμού περιστολής (π.χ. εκχιονιστικά, κλιματιστικά) (29) 
A17: Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη σύγκριση των επιπτώσεων των γεγονότων που προκαλούν διαταραχές 

(σταθερές διαδικασίες στατιστικής αξιολόγησης) (25) 

A6: Κατασκευή μακρύτερων διαδρόμων για να διευκολύνουν τα αεροσκάφη που προσγειώνονται σε υψηλής πυκνότητας 
αέρα (29, 30, 22)  

A18: Βελτίωση πρόβλεψης τοπικών καιρικών συνθηκών και διαταραχών (προβλέψεις με βελτιωμένη γεωγραφική και 
χρονική ακρίβεια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιδρασεων των διαταραχών) (8)  

A7: Χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα ασφαλτομίγματος  στους διαδρόμους (22) A19: Προσδιορισμός των περιοχών με πιθανή τήξη του μόνιμου στρώματος πάγου (27) 

A8: Μετεγκατάσταση διαδρόμων που κατασκευάστηκαν πάνω σε επιφάνειες που επηρεάζονται από την τήξη (30) A20: Αναθεωρηση κωδικών δόμησης γύρω από αεροδρόμια (8) 

A9: Αυξημένες επισκευές σε διαδρόμους που βρίσκονται σε εδάφη που επηρεάζονται από την τήξη (22)  A21: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων (25, 31) 

A10: Κατασκευή διαδρόμων με ασφαλτόμιγμα που επιταχύνει την αποστράγγιση του στάσιμου νερού (32) 
A22: Αποκλεισμός των  περιοχών υψηλού κινδύνου πλημμυρών από οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα 

(25,22, 28) 

A11: Εγκατάσταση ανεμοφρακτών (25)  A23: Ανάπτυξη  σχεδίων εκκένωσης και εναλλακτικές διαδρομές (27) 

A12: Ενίσχυση των αερολιμενικών υποδομών από τις πλημμύρες (29) A24: Απαγόρευση κατασκευών κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου (24, 22, 28) 

 

 

 

 

 

 

 



	
Πίνακας 4: Μέτρα προσαρμογής για τις πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές 

    

IWW-M1: Μετεγκατάσταση  λιμενικής υποδομής (8, 22) 

IWW-M14:Παραγωγή ακριβέστερων  προβλέψεων 
καιρού μέσω της σύγκρισης των αποδόσεων των 
μοντέλων πρόγνωσης καιρού  έναντι αξιόπιστων 

δεδομένων παρατήρησης για τον τόπο πρόγνωσης (25) 

IWW-M27: Ανύψωση των λιμενικών υποδομών πάνω από το μέγιστο κύμα (ύψος 
μεγίστου κύματος) (27,28) 

IWW-M40: Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας που αφορά στους λιμένες και στις πλωτές οδούς (28) 

IWW-M2: Κατασκευή υποδομών προστασίας από τσουνάμι (8) 
IWW-M15:Εισαγωγή ανθεκτικών έναντι της θερμότητας 

υλικών στη διαδικασία κατασκευής των λιμένων (28) 
IWW-M28: Κατασκευή  φραγμάτων και τειχών προστασίας για την αποφυγή 

πλημμυρών νερού (27,22) 
???IWW-M41: Τεχνολογική καινοτομία για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του στόλου, το 

λιμάνι και τους τερματικούς σταθμούς (υποδομή) (22, 30) 

IWW-M3: Νέα πρότυπα σχεδιασμού πλοίων για  προστασία από μεγαλύτερα 
κύματα ή ρηχά κανάλια /λιμάνια (28) 

IWW-M16: Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος των έργων υποδομής (υποδομών) (28) 

IWW-M29: Ισχυρότεροι μηχανισμοί σύνδεσης πλοίου, μηχανισμοί φόρτωσης / 
εκφόρτωσης φορτίου (34) 

IWW-M42: Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων 
που παρέχουν εμπειρία και  πόρους (8, 22) 

IWW-M4: Μετεγκατάσταση, επανασχεδιασμός και ενίσχυση των 
κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και της γενικής υποδομής 

θαλάσσιων μεταφορών από μεγαλύτερα κύματα (28) 

IWW-M17: Ενισχυμένη μόνωση και ψύξη των αποθηκών 
(28) 

IWW-M30: Ενίσχυση αποβαθρών, γερανών κλπ για να αντέχουν σφοδρούς 
ανέμους και μεγαλύτερα κύματα (22) 

IWW-M43: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητα σε νέες τεχνολογίες, αισθητήρες 
για την πρόβλεψη του καιρού (28) 

IWW-M5:Τακτική αφαίρεση των ιζημάτων από το βυθό (30, 22) IWW-M18: Τακτική συντήρηση και επισκευή των 
υποδομών που έχουν υποστεί ζημίες (28) 

IWW-M31: Τακτική παρακολούθηση των συνθηκών υποδομής (28) 
IWW-M44: Εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος & της Εσωτερικής 

Ναυσιπλοΐας με την παροχή τεχνικής βοήθειας (25) 

IWW-M6:Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών (28) 
IWW-M19: Διευκρινίσεις των μοντέλων διαχείρισης των 

επενδύσεων ασφαλείας σε διάφορες καταστάσεις 
κυριότητας ενός λιμένος (27) 

IWW-M32: Σχεδιασμός λεκανών κατακράτησης νερού σε περίπτωση σοβαρών 
πλημμυρών (28) 

IWW-M45: Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το 
χειρισμό(εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθού σκαφών (27, 28) 

IWW-M7: Eπέκταση λειτουργιών και ολοκλήρωση συστημάτων River 
Information Services (RIS) (27)  

IWW-M20: Αυξημένη πρόσβαση στα λιμάνια και νέες 
διαδρομές για τις θαλάσσιες  μεταφορές (22) 

IWW-M33: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και 
περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη 

ναυσιπλοΐα (8, 27) 
IWW-M46: Βελτίωση της διαχείρισης της υποδομής από τις διοικήσεις των υδάτινων οδών (8) 

IWW-M8: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη βελτίωση της 
παρακολούθησης των ποταμών (διατμητική τάση, μεταφορά ιζημάτων, μορφο-

δυναμική κ.λπ.) (25) 

IWW-M21: Ανάγκη εναλλακτικών διαδρομών για 
εμπορευματικές μεταφορές στις αρκτικές περιοχές (31) 

IWW-M34: Δημιουργία  «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης 
σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από 

υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα (25) 

IWW-M47:Συνεχής και διαφοροποιημένη παρακολούθηση και ανάλυση της εξέλιξης του συστήματος 
εκκένωσης (εκφόρτισης) των υδάτων των ποταμών (5)  

IWW-M9:Πρόβλεψη κάθετων αποβαθρών για να διευκολύνουν τη μεταφόρτωση 
σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής στάθμης νερού (22) 

???IWW-M22: Δημιουργία Ευρωπαϊκής ποτάμιας 
μηχανικής για την κοινή αντιμετώπιση επιδράσεων (8, 

25) 

IWW-M35: Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ευφυούς δικτύου πλωτών οδών σε 
όλη την Ευρώπη (27) 

IWW-M48: Διαρθρωτικές αλλαγές των τεχνικών έργων των ποταμών (28) 

IWW-M10: Βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των προβλέψεων αιολικής 
ενέργειας(ανέμων) με τη χρήση WRF (Limited Area Model) με ανάλυση μέχρι 

και 2 χιλιομέτρων (28) 

IWW-M23: Σύγκριση και εξισορρόπηση των 
οικολογικών επιπτώσεων (5, 27)  

IWW-M36: Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας)των διαφόρων 
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 

πλωτή ναυσιπλοΐα και στις συναφείς βιομηχανίες (27) 
IWW-M49: Βελτιωμένη διαχείριση υποδομής από τις διοικήσεις των υδάτινων οδών (25)  

IWW-M11: Κατανομή ευθύνης στους μετεωρολογικούς σταθμούς στα λιμάνια 
(8) 

IWW-M24: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας με ελάχιστα διοικητικά εμπόδια 

και με ένα μέγιστα εναρμονισμένο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο (27, 28) 

IWW-M37: Αύξηση δυνατοτήτων αποθήκευσης για αυξημένες εποχιακές 
ρυθμίσεις εφοδιασμού και πρόσθετες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις 

τροποποιήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (28) 

IWW-M50: Δημιουργία (αποδοτικού) αποτελεσματικού και εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου 
(27) 

IWW-M12: Βελτίωση των υποδομών μεταφόρτωσης, καθιστώντας αυτές 
αποτελεσματικές κάτω από διαφορετικές συνθήκες στάθμης νερού (25) 

IWW-M25: Προστασία των υποδομών από πλημμύρες 
(22, 28) 

IWW-M38: Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς 
κατασκευής ευαίσθητων σε μεγαλύτερη ζημία) (28)  

IWW-M51: Ανάπτυξη  καινοτόμων, προσαρμοσμένων, αποτελεσματικών και πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον σκαφών (28) 

IWW-M13: Τυποποίηση και απαιτήσεις συστήματος για την υιοθέτηση 
τεχνολογιών σε λιμένες από τις αρχές (27) 

IWW-M26: Αυξημένη ανάγκη απομάκρυνσης ιζημάτων 
από το βυθό της θάλασσας, λόγω μεγάλων κυμάτων και 

πλημμυρών (22) 

IWW-M39:Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με το βάθος νερού (8, 28) 

  

 

 



	
4 Διαμόρφωση οδικών χαρτών 

Σε μια προσπάθεια να αξιολογήθει η απόδοση των παραπάνω μέτρων προσαρμογής, σε 
συνδυασμό με τις χρονικές και οικονομικές προϋποθέσεις (παραμέτρους) που απαιτούνται 
για την εφαρμογή τους, διεξήχθη έρευνα εμπειρογνωμόνων όπως αυτή περιγράφηκε 
παραπάνω. Τα ευρήματα  παρουσιάζονται με τη μορφή οδικών χαρτών στα Σχήματα 2 εως 5, 
αναλύοντας τη σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων μεταφορών ανά μεταφορικό μέσο και να μειωθεί η ευπάθειά και τρωτότητα τους 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν 
για τη τοποθέτηση ταξινόμηση κάθε μέτρου στον κατάλληλο οδικό χάρτη, μετά την 
εξακρίβωση των παρακάτω κριτηρίων: 

• έναρξη της περιόδου εφαρμογής (αριστερό άκρο οριοθέτησης του κάθε μέτρου στον οδικό 
χάρτη) 

• Απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή του (κατά μήκος της οριοθέτησης το κάθε μέτρου 
στον άξονα X) 

• οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή του (ένδειξη σε μια υψηλή-μέση-
χαμηλή κλίμακα, ανάλογα με τον υπό εξέταση τρόπο μεταφοράς) 

• συμβολή του μέτρου στη μείωση της τρωτότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
συστήματος μεταφοράς (τοποθέτηση της οριοθέτησης κάθε μέτρου στον άξονα Υ) 

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις οδικές μεταφορές 
(R=Road transport). Όπως απεικονίζεται, η μειοψηφία των μέτρων που περιγράφονται σ 
'αυτό είναι μη-τεχνικής φύσης και η εφαρμογή τους, που προτείνεται από ειδικούς να 
ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του 2018 και 
απαιτεί χαμηλή έως μέτρια οικονομική χρηματοδότηση. Τότε είναι που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν, με την εξαίρεση ορισμένων, τα τεχνικά μέτρα, με σημαντικά υψηλότερη 
συμβολή στη μείωση της τρωτότητας των μεταφορικών συστημάτων από ό, τι οι άλλες 
δομές. Άμεσα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι περιορισμένες σε αριθμό νομοθετικές δράσεις 
για τις οδικές μεταφορές, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλα μέτρα που πρέπει να 
υλοποιηθούν. 



	

	
Σχήμα 1: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής οδικών μεταφορών 

Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές (Ra=Rail transport). Όπως φαίνεται, τα τεχνικά μέτρα, που συνδέονται με 
σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις, υπερτερούν αριθμητικά όλων των άλλων επιλογών, και 
όπως είναι αναμενόμενο, θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων μεταφορών. Όλες οι άλλες επιλογές που περιλαμβάνονται στο οδικό χάρτη είναι 
κατά μέσο όρο μικρής διάρκειας και χαμηλού έως μεσαίου κόστους εφαρμογής. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τα μοντέλα αποφάσεων και κινδύνων, που ανήκουν στις κατηγορίες 
χαμηλού και μεσαίου κόστους, αναμένεται να έχουν υψηλή συμβολή στη μείωση της 
ευπάθειας. Το μόνο μέτρο νομοθεσίας για τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι 
χαμηλού κόστους και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα με σύντομη διάρκεια εφαρμογής και με 
πολύ υψηλή αναμενόμενη συνεισφορά στη μείωση της τρωτότητας. 



	

	
Σχήμα 2: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής σιδηροδρομικών μεταφορών	

Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις αεροπορικές 
μεταφορές (A=Air transport). Όπως φαίνεται, τα μέτρα των αεροπορικών μεταφορών 
πρότεινεται να εφαρμοστούν στο εγγύς μέλλον (το αργότερο το 2017), ανεξάρτητα από το 
κόστος και τη συμβολή τους στη μείωση της ευπάθειας. Το γεγογός αυτό αναδεικνύει την 
ανάγκη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών να εφαρμόσει νωρίτερα τις επιλογές 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από ό, τι εκείνες των άλλων μέσων μεταφοράς, λόγω 
του ότι η εφαρμογή τους διαρκεί κατά μέσο όρο 4 χρόνια. Όπως επίσης παρατηρήθηκε σε 
οδικούς χάρτες που σχετίζονται με άλλα μεταφορικά μέσα, οι νομοθετικές επιλογές 
αξιολογούνται ως υψηλής συνεισφοράς στο στόχο της ενισχυμένης ανθεκτικότητας, ενώ η 
διάρκεια εφαρμογής τους είναι μεσαίου μεγέθους και μπορούν να εφαρμοσθούν όλες 
βραχυπρόθεσμα. 



	

	
Σχήμα 3: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής αεροπορικών μεταφορών 

Το Σχήμα 4 παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μέτρων προσαρμογής για τις πλωτές και θαλάσσιες 
μεταφορές (IWW-M: Inland waterway and maritime transport). Εδώ παρατηρείται 
ετερογενής κατανομή των μέτρων στις προκαθορισμένες δομές και διακύμανση του χρόνου 
εφαρμογής, διάρκειας και οικονομικών πόρων που απαιτούνται, περιορίζοντας τα γενικά 
συμπεράσματα. Ενδεικτικά, η πλειοψηφία των τεχνικών μέτρων αναμένεται να έχει υψηλή 
συμβολή στη μείωση της ευπάθειας, ενώ διαδικαστικές και επιχειρησιακές επιλογές είναι 
κυρίως  χαμηλού ή μεσαίου κόστους με διάφορους βαθμούς συμβολής στη μείωση της 
ευπάθειας. Τα σχετικά λίγα σε αριθμό μέτρα που ανήκουν σε πρότυπα αποφάσεων και 
κινδύνων απαιτούν μεσαίες δαπάνες, αναμένεται να έχουν υψηλή συμβολή στη μείωση της 
ευπάθειας και η εφαρμογή τους, η οποία μπορεί να κινηθεί τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, είναι μέσης και μακράς διάρκειας. Τέλος, οι νομοθετικές επιλογές είναι 
χαμηλού ή μεσαίου κόστους έχουν ποικίλους βαθμούς υλοποίησης χρονοδιαγραμμάτων και 
διάρκειας εφαρμογής και πολύ υψηλή αναμενόμενη συνεισφορά στη μείωση της ευπάθειας. 



	

	
Σχήμα 4: Οδικός χάρτης μέτρων προσαρμογής πλωτών και θαλάσσιων μεταφορών 

Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τις βασικές πτυχές των χαρακτηριστικών των μέτρων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, σαν μια μετα-ανάλυση των οδικών χαρτών. Ανάλογα με τα εξεταζόμενα 
χαρακτηριστικά το S σημαίνει είτε το μικρό ή το βραχύ, το L το χαμηλό, περιορισμένο ή 
μεγάλης διάρκειας, το Μ το μεσαίο ή μέτριο και το Η το υψηλό. Όπως είναι αναμενόμενο μη 
τεχνικές επιλογές που απαιτούν περιορισμένους πόρους υλοποίησης, και με την εξαίρεση των 
νομοθετικών επιλογών, συνεισφέρουν ανάλογα στη μείωση της ευπάθειας των συστημάτων 
μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, τεχνικά μέτρα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, μπορούν 
να αρχίσουν στο εγγύς ή απώτερο μέλλον, με την εφαρμογή τους να κυμαίνεται από 1 έως 5 
έτη. Παρόλα αυτά, η συμβολή τους στην ικανοποιητική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλή. 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά των μέτρων προσαρμογής ανά μέσο 

 Οδικές 
μεταφορές 

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

Αεροπορικές 
μεταφορές 

Πλωτές και 
θάλασσιες 
μεταφορές 

Οργανωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων 
Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M  S S-M-L 
Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L  M L-M 
Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L  L M-H 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας H  M-H M-H 

Tεχνικές επιλογές 
Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M-L S-M-L S-M S-M-L 
Απατούμενος χρόνος εφαρμογής S-M-L S-M-L M-L S-M-L 
Απαιτούμενοι οικονιμικοί πόροι L-H H M-H M-H 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M-H H H H 

Διαδικαστικές και λειτουργικές επιλογές 
Εναρξη περιόδου εφαρμογής S S-M S S-M 
Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L M L S-M 
Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L M L L-M 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας H M-H H L-M-H 

Ροή πληροφοριών και υποστήριξη ΤΠΕ 
Εναρξη περιόδου εφαρμογής S-M S-M S S-M-L 
Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L M M S-M-L 



	
Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι M L-M-H L-M-H L-M-H 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας L-M-H M-H M-H H 

 Πρότυπα λήψης αποφάσεων και κινδύνων 
Εναρξη περιόδου εφαρμογής S S-M S M-L 
Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής M M M M-L 
Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι M L-M L M 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M-H H M H 

Νομοθετικές επιλογές 
Εναρξη χρόνου εφαρμογής S S S S-M-L 
Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής L S M S-M-L 
Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι L L L L-M 
Συμβολή στη μείωση της ευπάθειας M H H H 

 

5 Συμπεράσματα 
Μια μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό τη διαμόρφωση των οδικών χαρτών μέτρων 
προσαρμογής για την προστασία και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των 
δικτύων μεταφορών παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Η 
προσέγγιση ενσωματώνει υπάρχουσες μεμονωμένες γνώσεις σχετικά με τα μέτρα 
προσαρμογής που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σε μια ενοποιημένη βάση, σε μορφή 
πίνακα. Τα αναφερόμενα μέτρα προσαρμογής αξιολογήθηκαν με βάση τόσο τις συνολικές 
επιδόσεις τους όσο και τη βαθμολογία τους σε επιμέρους κατηγορίες (π.χ. δέσμες μέτρων που 
μπορούν να εφαρμοστούν με ένα πολύ μικρό ποσό πόρων). Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα 
μπορούν να περιέχονται δυναμικά σε περισσότερα από ένα σύνολα, απλοποιώντας έτσι τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους των αρχών ως προς το ποιό σύνολο ταιριάζει 
βέλτιστα σε κάθε κατάσταση (που χαρακτηρίζεται από τις επικρατούσες κλιματικές, 
γεωγραφικές και άλλες συνθήκες). 

Η προσέγγιση που παρουσιάστηκε έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός 
Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων. Πέρα από την ανάδειξη βέλτιστων στρατηγικών, το 
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων μπορεί να υποδεικνύει πιθανά πλεονεκτήματα και 
αδυναμίες των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
καθώς και να βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων. Σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα 
κλιματικά σενάρια, προσαρμοσμένα για τις αντίστοιχες περιοχές, τα μέτρα, οι πολιτικές και 
οι στρατηγικές προσαρμογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με τη μορφή ενός οδικού 
χάρτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τις αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στον τομέα των μεταφορών. 
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