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ΔΙΑΛΕΞΗ 

 
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο διοργανώνει διάλεξη 

με ομιλητή τον  
 

Καθηγητή Ευστράτιο Δουκάκη 
Σχολή Τοπογράφων και Αγρονόμων Μηχανικών 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 

με θέμα 
 

“Κλιματικές Aλλαγές και Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας” 
 

Περίληψη 
To 1988, η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) στην προσπάθεια της να συλλέξει 
πληροφορίες για τις παγκόσμιες αλλαγές του κλίματος και να διαμορφώσει στρατηγικές αντιμετώπισης του 
προβλήματος, όρισε την επικινδυνότητα ως το βαθμό στον οποίο το παράκτιο σύστημα επηρεάζεται από τους 
διάφορους παράγοντες των κλιματικών αλλαγών. Η πρόβλεψη της παράκτιας εξέλιξης δεν είναι απλή υπόθεση καθώς 
αποτελεί τη συνισταμένη πολλών παραγόντων. Διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς έχουν 
χρησιμοποιήσει την ιστορική οπισθοχώρηση, το μόνιμο κατακλυσμό, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τη 
διάβρωση των ακτών, κλπ. σαν τους πιο βασικούς παράγοντες επηρεασμού της παράκτιας ζώνης. Η πιο κοινά 
αποδεκτή μέθοδος προσδιορισμού της παράκτιας επικινδυνότητας αποτελεί το μοντέλο του Δείκτη Παράκτιας 
Επικινδυνότητας (CVI).  

Ο Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας αποτελεί ένα δυναμικό, απλό, αντικειμενικό και εύχρηστο μοντέλο 
προσδιορισμού της επικινδυνότητας  παράκτιων τμημάτων ή ζωνών σε σχέση με μελλοντικές μεταβολές της στάθμης 
της θάλασσας. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την «ευαισθησία»  του  παράκτιου συστήματος  σε μεταβολές 
(διαφοροποίηση ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας) με τη φυσική δυνατότητά του για 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Η βασική ιδέα του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας είναι η ταξινόμηση της επικινδυνότητας των παράκτιων 
περιοχών ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού σε σχέση με ορισμένες μεταβλητές ή παραμέτρους. O πρωταρχικός 
σκοπός της πρόβλεψης της μεταβολής της ακτογραμμής λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι η 
ποσοτικοποίηση των πιο σημαντικών μεταβλητών που συμβάλλουν στην παράκτια εξέλιξη μιας περιοχής. Οι 
μεθοδολογίες του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας  που αναλύονται, έχουν βασικό σκοπό την ανίχνευση περιοχών 
που ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτες σε μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την  
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009 

και ώρα 19:00  
στην αίθουσα σεμιναρίων ΣΘΕΕ01/039 

 στην Πανεπιστημιούπολη. 
 

H διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό. 


