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Είναι δυνατόν ένα άτομο ή μια επιχείρηση  
να αλλάξει την εξέλιξη για το κλίμα? 

https://www.scientificamerican.com www.irfnet.ch 



Προβλέψεις για την Κλιματική Αλλαγή (*) 

 Αύξηση της θερμοκρασίας.  

 Περιοχές θα καλυφθούν από νερά και άλλες θα είναι σε ξηρασία. 

 Αύξηση του ύψους της θάλασσας και του ύψους κύματος καταιγίδας. 

 Μείωση χιονιού και θαλάσσιου πάγου. 

 Αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων 

(όπως καταιγίδες, καύσωνες, ξηρασίες, παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις). 
 
 

(*) World Road Association - PIARC - International Climate Change Adaptation Framework for Road Infrastructure 

www.irfnet.ch 



Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Kλίμα 

 2050: Κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη με μηδενικές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. 

 
 Διατήρηση στόχου της συμφωνίας του Παρισιού να διατηρηθεί η 

αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο 
των 2° C και να καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρησή της 
στους 1,5° C. 
 

 

www.irfnet.ch 

Η ΕΕ ευθύνεται για το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

25% των αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ οφείλονται στις μεταφορές. 



Οι κίνδυνοι στην περιοχή της Μεσογείου από την Κλιματική Αλλαγή 

 Μεγάλη αύξηση υψηλών θερμοκρασιών. 
 Μείωση βροχόπτωσης και ροής ποταμών. 
 Αύξηση κινδύνου ξηρασίας. 
 Αύξηση κινδύνου απώλειας βιοποικιλότητας. 
 Αύξηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών. 
 Αύξηση ζήτησης ύδατος για τη γεωργία. 
 Μείωση της σοδιάς. 
 Μείωση δυναμικού για παραγωγή ενέργειας. 
 Αύξηση ζήτησης ενέργειας για ψύξη. 

 
Πηγή : EE, COM(2018) 773, 28/11/2018 

 
www.irfnet.ch 

Οι κλιματικές ζώνες στην Ευρώπη 

Περιοχή Μεσογείου 

Ορεινές Περιοχές 

Ηπειρωτικές Περιοχές 

Περιοχή Ατλαντικού 

Περιοχή Αρκτικού Κύκλου 

Βόρεια Περιοχή 



Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις υποδομές 

 Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις στη μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση και λειτουργία των Οδικών Υποδομών. 

 
 Η μελέτη των υποδομών στηρίζεται παραδοσιακά σε ιστορικά στοιχεία ενώ 

πλέον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εκτιμήσεις για το μέλλον. 
 
 Στόχος είναι οι Aνθεκτικές Yποδομές (Resilient Infrastructures) ώστε να 

μειωθεί η έκθεσή τους στην κλιματική αλλαγή και να περιορισθούν οι 
εκπομπές CO2. 
 
 

www.irfnet.ch 



Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις Οδικές Υποδομές  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Ιαπωνία 

Ταϊλάνδη Νότια  
Αφρική 



Πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική Οδό (περιοχή Μάνδρας, 
πριν και εντός της σήραγγας Ελευσίνας, 27/06/2018) 



Χιόνια στην Αττική Οδό  



Ανθεκτικές Υποδομές  

Ο ανθεκτικός  
δρόμος είναι 

προσαρμοσμένος  
σε ακραία  

καιρικά φαινόμενα 

Θερμική 
αλληλεπίδραση 

ασφάλτου και κτιρίων 

Ενσωματωμένο 
σύστημα απόψυξης 

Φυτεύσεις και 
σταθεροποίηση εδάφους 

για αντιπλημμυρική 
προστασία 

Σύστημα 
απορροής για 
αντιμετώπιση 
πλυμμηρών 

Σύστημα 
πληροφόρησης εντός 

του οχήματος 

Χρήση ηλιακής και γεωθερμικής 
ενέργειας για προστασία από 

έντονα καιρικά φαινόμενα 

Real-time ενημέρωση 
για πρόβλεψη τοπικών 

καιρικών συνθηκών 

Δυναμική διαχείριση 
κυκλοφορίας σε έντονα 

καιρικά φαινόμενα 



Πώς θα γίνουν οι Οδικές Υποδομές πιο Ανθεκτικές? 

1) Καταγραφή τρωτότητας υποδομών. 

2) Εκτίμηση κινδύνου και συνεπειών. 

3) Αναγνώριση τρόπων μείωσης συνεπειών. 

4) Στρατηγικός σχεδιασμός. 

5) Χρήση νέων τεχνολογιών. 

www.irfnet.ch 



Καθαρή, Ασφαλής και Συνδεδεμένη Κινητικότητα  
για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 

1) Οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών πχ ηλεκτρικά οχήματα 

(εφόσον ο ηλεκτρισμός παράγεται από ανανεώσιμες πηγές) 

2) Ανάπτυξη υπηρεσίας έξυπνης κινητικότητας (Mobility as a Service) 

3) Συνδεσιμότητα οχήματος με την υποδομή και το όχημα με σκοπό την 

ειδοποίηση του οδηγού 

4) Συνδεδεμένα και αυτόματα οχήματα (CAV) για μείωση κυκλοφοριακής 

συμφόρησης 

www.irfnet.ch 



Διεθνής Οδική Ομοσπονδία  
International Road Federation 

Παγκόσμια, Ανεξάρτητη, ΜΚΟ  
Ιδρύθηκε το 1948 
UN Ecosoc status από το 1951. Έδρα Γενεύη. 
 
Υποστηρίζει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στις οδούς 
και στη κινητικότητα για τα τελευταία 70 έτη, παρέχοντας:  

 

Τρεις Στρατηγικοί Πυλώνες 

1) Γνώση 

2) Διασύνδεση 

3) Προώθηση www.irfnet.ch 



Τομείς Ενδιαφέροντος 

www.irfnet.ch 



IRF Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 

www.irfnet.ch 

IRF Manifesto on  
Climate Change Adaptation 



IRF Manifesto για την Κλιματική Αλλαγή 

www.irfnet.ch 

Endorsed by:  

 Released in 2016 at COP22 (UN Climate Change Conference) 

 13 recommendations for climate change adaptation 



IRF Manifesto  
Προτάσεις 

www.irfnet.ch 

Δημιουργία  
Εθνικής Βάσης Δεδομένων για 

υποδομές, στοιχεία 
περιφερειακής ανάπτυξης, 

χρήσεις γης, κλίμα, κ.α. 

Βάση δεδομένων για τα μέτρα και 
την πολιτική αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής αναφορικά με 
τα μεταφορικά δίκτυα υποδομών 

Εκτίμηση κινδύνων  
και ιεράρχηση αυτών 

Εκτίμηση αειφορίας των 
υποδομών 

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών  
για την διαχείριση  

και την αντιμετώπιση της 
 κλιματικής αλλαγής 



Συμπεράσματα 

www.irfnet.ch 

 Στρατηγικός σχεδιασμός με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών 

 Εκτίμηση της τρωτότητας των υφιστάμενων υποδομών 

 Διαχείριση κρίσεων με σενάρια εναλλακτικών οδών, εκκένωσης, επισκευών,  κλπ 

 Ανάπτυξη σεναρίων κλιματικής αλλαγής και εκτίμηση μελλοντικών κινδύνων 

 Αναλύσεις κόστους-οφέλους για την αειφορία 

 Προσαρμογή των προδιαγραφών μελέτης και κατασκευής στα δεδομένα κλιματικής αλλαγής 

 Προσαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης 

 Επένδυση στην καινοτομία και  τη συνδυασμένη και έξυπνη κινητικότητα 
 
 

Ναι! Η αλλαγή συμπεριφοράς από άτομα και επιχειρήσεις  

μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη για το κλίμα. 



Βασίλης Μ. Χαλκιάς, PE, F. ASCE, F. ITE 
Πρόεδρος, Διεθνής Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation) 

Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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