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Ποια είναι θ ιςχφουςα μεκοδολογία απόδοςθσ του 
επιδόματοσ  κζρμανςθσ? 

Η χϊρα ζχει χωριςτεί ςε 4 
κλιματικζσ ηϊνεσ. 

 
Η ταξινόμθςθ γίνεται ςε 
επίπεδο νομοφ χωρίσ να 
λαμβάνονται  υπόψθ τοπικά 
κλιματικά χαρακτθριςτικά. 

 
Αςτοχίεσ ςτθν εκτίμθςθ  του 
ποςοςτοφ που αντιςτοιχεί ςε 
κάκε περιοχι. 

 
 



Πωσ μπορεί το ςφςτθμα απόδοςθσ του επιδόματοσ 
να γίνει πιο δίκαιο? 

 Η αφξθςθ του αρικμοφ των κλιματικϊν ηωνϊν κα 
βελτίωνε το πρόβλθμα αλλά δεν κα το ζλυνε αφοφ 
ςτθν ίδια γεωγραφικι περιοχι κα εξακολουκοφςαν 
να υπάρχουν οικιςμοί με διαφορετικά κλιματικά 
χαρακτθριςτικά. 

 

 Ορκότερθ λφςθ είναι θ εκτίμθςθ του ποςοςτοφ 
απόδοςθσ του επιδόματοσ ςε επίπεδο πόλησ, χωριοφ 
και οικιςμοφ (δηλαδή ςε ζνα ςφνολο 13.559 
ςημείων).  



Πωσ μπορεί να υλοποιθκεί μια τζτοια λφςθ? 

 

Χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονθ τεχνολογία που 
περιλαμβάνει: 

 Γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS) 

 Ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ (DEM)  

 Ομογενοποιθμζνα κλιματικά δεδομζνα 30 ετϊν 

 Γεωγραφικά δεδομζνα 

 Αναγνωριςμζνο διεκνϊσ  λογιςμικό (MISH, HOMER) 

 

 

 



Πωσ εφαρμόςτθκε θ μεκοδολογία ? 

 Χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ, ςυςχετίςαμε 
τα κλιματικά δεδομζνα  με μια ςειρά γεωφυςικζσ 
παραμζτρουσ ( γεωγραφικό πλάτοσ, υψόμετρο, ακτινοβολία, 
προςανατολιςμόσ, κλίςθ του εδάφουσ, απόςταςθ από τθν 
κάλαςςα κλπ). 

 Με βάςθ αυτζσ τισ ςυςχετίςεισ αλλά και τισ κλιματικζσ τιμζσ 
υπολογίςαμε τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ ςε όλθ τθν επικράτεια 
πάνω ςε ζνα πλζγμα ςθμείων  με απόςταςθ ανάμεςα τουσ 
750μ (δθλαδι ςε 200.000 τετράγωνα διαςτάςεων  750 Χ750 
μζτρων).  

 Ζτςι ζγινε δυνατι θ εκτίμθςθ  των αναγκϊν κζρμανςθσ κάκε 
πόλθσ, χωριοφ και  οικιςμοφ τθσ χϊρασ  (ςυνολικά 13. 549)  
και επομζνωσ τον ςυντελεςτι που τουσ αντιςτοιχεί. 

 

σ 



Ποια είναι θ μορφι των αποτελεςμάτων? 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα πθλίου πιλιον,το                0.439757996 

  

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Αγίασ Γαλινθσ Αγία Γαλινθ   0.25  

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Ακουμίων Ακοφμια,τα            0.522868822 

  

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Ακουμίων Βρφςαι,αι              0.560358955  

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Αρδάκτου Άρδακτοσ,ο           0.518323839  

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Αρδάκτου Βάτοσ,ο                 0.533834805 

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Σοπικι Κοινότθτα Καρινϊν Καρίναι,αι               0.498879632 



Πωσ μεταβάλλεται ο ςυντελεςτισ ςε επίπεδο 
χϊρασ? 

Σο ζντονο ανάγλυφο 
τθσ χϊρασ δθμιουργεί 
κλιματικζσ 
διαφοροποιιςεισ και 
επομζνωσ  ςθμαντικζσ 
διαφορζσ ςτισ 
απαιτιςεισ για   
κζρμανςθ. 
 



Επιλφκθκαν τα προβλιματα? 

Μια εικόνα χίλιεσ λζξεισ 
 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ 


