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 Κλιματική αλλαγή (Climate Change):  η μεταβολή του 
παγκόσμιου κλίματος -> μεταβολές των μετεωρολογικών 
συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα.  
 

 Στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση 
κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που 
εκτείνονται σε βάθος χρόνου τουλάχιστον δεκαετιών. 

Κλιματικές αλλαγές - Τι είναι? 
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 Τι προκαλεί αλλαγές στο κλίμα? 

 

 

 Μεταβολές: 

– Ηλιακή δραστηριότητα 

– Τροχιά της Γής 

– Μετακίνηση των Ηπείρων 

– Ηφαιστειακές εκρήξεις 

– Ανθρωπογενής δραστηριότητες 
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 Είμαστε σε περίοδο κλιματικών αλλαγών? 

Πηγή: IPCC AR5 
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http://berkeleyearth.org 

 Είμαστε σε περίοδο κλιματικών αλλαγών? 

Global  
Mediterranean 

Cramer et al. 2018 
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Πηγή: IPCC AR5 

 Είμαστε σε περίοδο κλιματικών αλλαγών? 
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Παγετώνας Vernagtferner, Αυστρία 
 Photo: United Nations Environment Program 

s 

Πηγή: IPCC AR5 

s 

Μέσο επίπεδο στάθμης της θάλασσας 

Παγοκάλυψη θερινής περιόδου στην Αρκτική 

 Είμαστε σε περίοδο κλιματικών αλλαγών? 
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 +1 °C τον τελευταίο αιώνα. 

 Η πιο θερμή περίοδος των τελευταίων 1500 ετών. 

 Κάθε μια από τις 4 τελευταίες δεκαετίες είναι θερμότερη από 
οποιαδήποτε δεκαετία από το 1850. 

 Τα τελευταία 6 χρόνια είναι τα θερμότερα από τότε που 
έχουμε μετρήσεις.  

 Είμαστε σε περίοδο κλιματικών αλλαγών!  
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Κάτι το πρωτόγνωρο; 

≈ -30.000 έτη 
-6 ˚C 

≈ -150.000.000 έτη 
+6 ˚C 
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Παρέμβαση στο φαινόμενο του ¨θερμοκηπίου¨ 
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Φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές? 

>411 ppm 
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Κλιματικές προβλέψεις για 

τη Μεσόγειο και την Κύπρο  
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Κλιματικά μοντέλα - Προβλέψεις 

 Διάφορα σενάρια ανάλογα με:  
(α) τον πληθυσμό του πλανήτη  
(β) τη χρήση ορυκτών καυσίμων  

 
(γ) την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
(δ) τις κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες 
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IPCC AR5, 2013 
 

Κλιματικά μοντέλα - Προβλέψεις 
RCP2.6 (αισιόδοξο) RCP8.5 (απαισιόδοξο) 

Θερμοκρασία 

Βροχόπτωση 
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MID 
21st  

END 
21st  

Περιοχικά κλιματικά μοντέλα - Προβλέψεις 

RCP2.6 (αισιόδοξο) RCP8.5 (απαισιόδοξο) 
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MID 
21st  

END 
21st  

% 

% 

Περιοχικά κλιματικά μοντέλα - Προβλέψεις 

RCP2.6 (αισιόδοξο) RCP8.5 (απαισιόδοξο) 
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Μεταβολή μέσης ετήσιας θερμοκρασίας  Μεταβολή ετήσιας βροχόπτωσης 

Κλιματικές Αλλαγές - Προβλέψεις (Κύπρος) 
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Κλιματικές Αλλαγές - Προβλέψεις (Κύπρος) 

RCP2.6 (αισιόδοξο) RCP8.5 (απαισιόδοξο) 

Χειμώνας 

Καλοκαίρι 
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• Αύξηση Θερμοκρασίας: 3.5° C 
• Εντονότερη θέρμανση το καλοκάιρι 
• Μείωση βροχόπτωσης: -30% 
• Περιορισμός υγρής περιόδου κατά 2 μήνες 

 
 

1986-2015 2071-2100 

Zittis & Bruggeman, 2019 

Κλιματικές Αλλαγές - Προβλέψεις (Κύπρος) 
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Κλιματική Αλλαγή και 

Επιπτώσεις στον Tουρισμό 
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Figure 7. Change of travelling decisions under climate change impacts at destination. 

 
 

 

4.1.5. Valuation of Climate Change Impacts at Destination 

 
In order to further analyze the results of the Discrete Choice Experiments, a logistic regression has 
been estimated. More specifically, the asclogit model has been estimated. This regression models the 
probability of choosing an alternative depending on the explanatory variables. In this case, the 
explanatory variables used are the corresponding climate change impacts that may take place at 
destination, the hypothetical price payed for visiting the island (and staying in a 4 stars hotel) per 
day, and the individuals and islands fixed effects. It should be noted that each impact could take 
three levels3: no impact at all, moderate impact or strong impact. These levels take on different 
values for some impacts, while in the other cases they are considered as binary variables. 
 
Results are presented in Table 6. No interpretation of the results is provided because these results 
are preliminary (they correspond to the pre-testing phase), and they have no economic value given 
the small size of the sample.  
  
 
 
 

                                                
3 Further information can be found in Annex 2.  
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Σίγουρα δε θα άλλαζα προορισμό 

Μάλλον δε θα άλλαζα προορισμό 

Μάλλον θα άλλαζα προορισμό 

Σίγουρα θα άλλαζα προορισμό 

Επιπτώσεις στη χερσαία 
βιοποικιλότητα 

Ζημιές σε μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην 
επιλογή προορισμού (%) 

Κλιματική Αλλαγή & Τουρισμός 

C. Leon et al.  
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Αριθμός θερμών ημερών ανά έτος (Tmax > 35°C) 

Παρόν 
Τέλος 21ου  

αιώνα 
Αλλαγή 

 Άγκυρα 10 50 x 5 

Αθήνα 29 52 + 80% 

 Μπαχρέιν  105 161 + 50% 

 Βηρυτός  7 57 x 8 

Κάιρο 116 163 + 40% 

 Κων/πολη 8 56 x 6 

 Λευκωσία 57 110 x 2 
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Καύσωνες – Αριθμός Θερμών Ημερών  
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Θερμική Δυσφορία  
(Δείκτης Humidex: Θερμοκρασία + Υγρασία) 

M. Hatzaki et al. 

Αριθμός ημερών/έτος με θερμική δυσφορία (humidex>35)   

1986-2005 2081-2100 
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>=2

1.5 to 2

1 to 1.5 

-1 to 1

-1 to -1.5

-1.5 to -2

<= -2 

Medium Dry

Very Dry

Extremely Dry

Standardized Precipitation Evaporation Index

Extremely Humid

Very Humid

Medium Humid

Normal 

Μετεωρολογική Ξηρασία 
(Δείκτης SPEI) 

RCP2.6 

RCP8.5 
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M. Hatzaki et al. 

Δασικές πυρκαγιές 
(Δείκτης Fire Weather Index - FWI) 

1986-2005 2081-2100 
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Αύξηση μέσης στάθμης της Θάλασσας 

G. Jorda et al. 

MID 
21st  

END 
21st  

RCP2.6 (αισιόδοξο) RCP8.5 (απαισιόδοξο) 

cm cm 

cm cm 
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Κλιματικές Συνθήκες και Παραλίες 
(Δείκτης BCI) 

Beach Climate Index (BCI):  
Θερμική αίσθηση + βροχόπτωση + 
ηλιοφάνεια + άνεμος  

[1961-1990] 

[2071-2100]-[1961-1990] 

G. Lemesios et al.  
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Κλιματική Αλλαγή & Τουρισμός 

(1) Διεθνείς αφίξεις  (2) Εσωτερικός τουρισμός  (3) Δαπάνες τουριστών  

Magnan et al. 2012 
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 Ο κλάδος είναι υπεύθυνος για το 8% των εκπομπών CO2. 

 Ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου υπολογίζεται 
γύρω στο 4% ετησίως. 

 Η αυξημένη τουριστική ζήτηση ξεπερνά τις προσπάθειες που 
από τον κλάδο για μείωση των εκπομπών  CO2. 

 Ο αριθμός ταξιδιωτών έχει διπλασιαστεί από το 2003.  

 Σε κάθε επιβάτη της πτήσης NY-LA αναλογεί μείωση της 
έκτασης της θερινής παγοκάλυψης στην Αρκτική κατά 3m2.  

Τουρισμός & Κλιματική Αλλαγή  
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Σύνοψη-Συμπεράσματα  

  Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρισκόμαστε σε μία 
περίοδο κλιματικών αλλαγών.  

 Oι αλλαγές αυτές οφείλονται στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

 Οι επιπτώσεις στην περιοχή μας θα είναι δραματικές 
(αύξηση θερμοκρασίας / μείωση βροχόπτωσης)  

 Ο τουριστικός κλάδος αναμένεται να επηρεαστεί 
σημαντικά -> απαιτούνται στρατηγικές προσαρμογής 

 Το μέγεθος των επιπτώσεων μπορεί να περιοριστεί... 
μόνο με δραματική μείωση των εκπομπών!!   

 



CARE-C 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
 
Γιώργος Ζίττης 
g.zittis@cyi.ac.cy 
22 – 208662 
----------------------- 
www.cyi.ac.cy 


