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Οι αέριες μάζες που διαμορφώνουν 
τον καιρό και το κλίμα της Ελλάδας

Τροπικές 

Θερμές

Θαλάσσιες 

Υγρές

Ηπειρωτικές 

Ξηρές

Πολικές 

Ψυχρές

 Κλίμα ορεινό, με 

ψυχρούς χειμώνες, 

δροσερά καλοκαίρια 

και βροχές όλες τις 

εποχές.

 Κλίμα με χειμώνες 

πιο ψυχρούς στα 

ηπειρωτικά απ’ ότι 

στις ακτές και ξηρά 

καλοκαίρια.

 Κλίμα υγρό με πολλές 

βροχές ήπιους 

χειμώνες και δροσερά 

καλοκαίρια

 Κλίμα με μέτριες 

βροχές, ήπιους 

χειμώνες και ξηρά 

καλοκαίρια



Καιρός, Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή

• Καιρός είναι οι τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, άνεμοι, κλπ).

• Κλίμα, είναι ο καιρός που εμφανίζεται σε μία περιοχή σε μεγάλη χρονική 
περίοδο μηνών, εποχών ή ετών. Μια περιοχή, κάθε εποχή του χρόνου, έχει 
σχεδόν ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες που επαναλαμβάνονται για 
πολλά χρόνια.

• Αλλαγή του κλίματος σημαίνει σημαντική αλλαγή των καιρικών ή 
μετεωρολογικών φαινομένων.

• Φυσικές αλλαγές του κλίματος έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές στο 
παρελθόν, π.χ. μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων (πριν 11.500 
χρόνια), οι θερμοκρασίες στον πλανήτη ήταν κατά 5°C χαμηλότερες απ’ ό,τι
είναι σήμερα.

• Σήμερα παρατηρούμε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, που οφείλεται στο 
γεγονός ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης ανεβαίνει συνεχώς 
και οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι οφείλεται στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες.



Η μέση ετήσια θερμοκρασία κάθε 
χώρας (1961-90)



July 25, 2007
Thessaloniki 44o C

Serres 44,6o C



Τα 20 θερμότερα έτη των τελευταίων 160 ετών 

εμφανίσθηκαν την τελευταία 30ετία (από το 1990)

• Το 2016 ήταν το θερμότερο έτος

• Το 2020 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος



Οι μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας 
της Γης στα τελευταία 20.000 χρόνια



Εποχή των 
παγετώνων 

Έτος 1900

Έτος 2100?

Έτος 2000

Η αλλαγή του κλίματος 
μέσα σε 100 χρόνια



Τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν
Πότε, πού, πόσο συχνά, με ποια έντασηΗ μέση θερμοκρασία ανεβαίνει 

Περισσότερες δριμύτερες 
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις

Πλημμύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτμιση
Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταστρεπτικές 

πυρκαγιές… 



Υπερκαταιγίδες (Supercells)
Οι υπερκαταιγίδες

έχουν μεγάλη 

διάρκεια ζωής, 

συνήθως ξεπερνούν 

και τις 3 ώρες, 

φθάνουν τις 5 ώρες ή 

και περισσότερο.

Προκαλούν 

καταρρακτώδεις 

βροχές, θυελλώδεις 

ανέμους και χαλάζι 

μεγάλου μεγέθους, 

που συχνά φθάνει το 

μέγεθος καρυδιού.



Υπερκαταιγίδα (Supercell)



Η καταστροφική υπερκαταιγίδα της
10ης Ιουλίου 2019 στη Χαλκιδκή





Ζημιές στην περιοχή Χαλκιδικής από την 
υπερκαταιγίδα της 10ης Ιουλίου 2019







Περιοχές που έχουν καταγραφεί υπερκαταιγίδες
στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα



Συχνότητα σφοδρών - ακραίων 
φαινομένων ανά Περιφερειακή Ενότητα



Ο φυσικός κίνδυνος του χαλαζιού

 Hail is classified among the major weather 

threats, resulting in significant economic 

losses to agriculture and property. Potential 

for destructive property damage includes:

 Cars (personal and dealerships)

 Livestock

 Structures (windows/roofs)

 Agriculture

 Airline industry

 Hail insurance damage to crop in Greece, 

is averaged at about 30-40 million Euros per 

year, amounts paid to farmers by the Hellenic 

Agricultural Insurance Organization (ELGA). 

Ζημιές από χαλάζι, Πέλλα



4 Oκτ 2019

4 Oct 2019
Aθήνα 15 Απρ 2019

Αθήνα, 4 Οκτ 2019



Ζημιές από το χαλάζι στην 
αγροτική παραγωγή

Agricultural insurance data of hail damage to crop for the 19-

year period 1999-17: a) Annual average insurance payments in 

million Euros and b) annual average hail damage claims



Ετήσιος αριθμός  ημερών χαλαζιού και  

χαλαζομέτρων στην Κεντρική Μακεδονία

 In central Macedonia 

a notable increase in 

hail days and 

hailpads recorded 

hail is appeared after 

the year 2000.

 An increase of 90% of 

hail days

 An increase of 57% of 

hailpads recorded 

hail is observed in the 

last 17-year period 

2004-20 compared to 

the previous 15-year 

period 1984-2002.



Σίφωνες - Ισχυροί Ανεμοστρόβιλοι
στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη 

συχνότητα ημερών 

σιφώνων ξηράς, με 

2,6 ημέρες ανά έτος 

εμφανίζεται στην 

Π.Ε. Ηλείας, και 

ακολουθεί η 

Κέρκυρα με 1,1 

ημέρες.

Η μεγαλύτερη 

συχνότητα σιφώνων 

θάλασσας, ίση με 5 

ημέρες ανά έτος, 

εμφανίζεται στη 

θάλασσα βόρεια του 

Ηρακλείου, Κρήτης.



Θαλάσσιος σίφωνας στο 

βόρειο Ιόνιο-Αδριατική



 Ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες

 Περισσότερη εξάτμιση και περισσότερες ραγδαίες 

βροχές αλλά και περιόδους ξηρασίας

 Ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, λιώνουν οι 

παγετώνες, συμβαίνουν συχνότερα ακραία καιρικά 

φαινόμενα… 

Η πανίδα και η χλωρίδα προσαρμόζονται… ή 

εξαφανίζονται

Οι πληθυσμοί και οι κοινωνίες 

προσαρμόζονται 



Προβλεπόμενες επιπτώσεις 

από την κλιματική αλλαγή







Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στη γεωργική παραγωγή (Έκθεση ΕΤΕ)



WWF Ελλάς, “Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη θερμοκρασία της 

Κεντρικής Μακεδονίας (2021-2050)

+20

+1o C

+30

+2o C



WWF Ελλάς, “Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη θερμοκρασία και 

χρήση ενέργειας στη Κεντρική Μακεδονία (2021-2050)

+10-25

-10-15

-15

+20



WWF Ελλάς, “Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη βροχόπτωση και 

στις δασικές πυρκαγιές της Κεντρικής Μακεδονίας

+10%

+20+15%

+15-20



Επιδράσεις σύμφωνα με το Περιφερειακό 
Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο για την 

προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έως τα 

τέλη του αιώνα (2100) προβλέπεται:

• Αύξηση της θερμοκρασίας έως και 4,3 

βαθμούς Κελσίου.

• Ο αριθμός των πολύ θερμών ημερών θα 

αυξηθεί και θα φτάσουν στην Περιφέρεια 

περίπου στις 30 ανά έτος.

• Η μέγιστη διάρκεια περιόδων ξηρασίας θα 

αυξηθεί 7 με 15 ημέρες.

• Σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

• Περιορισμό των χιονοπτώσεων έως 87%

• Ένταση των ακραίων βροχοπτώσεων και 

των πλημμυρών.

• Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει από 4 

cm έως το 2030 μέχρι 57 cm έως το 2100.

• Η γεωργία θα επηρεασθεί από την 

αύξηση της θερμοκρασίας που επιδρά 

στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, 

από την ένταση και τη διάρκεια έκθεσης 

στην ηλιακή ακτινοβολία και την άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας.

• Αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης 

πυρκαγιών κατά 13 έως 50 ημέρες λόγω 

συνδυασμού μεταβολής της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας, της έντασης 

ανέμου και των βροχοπτώσεων.

• Η αύξηση εκδήλωσης ισχυρών ανέμων 

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου.

• Ο τομέας της δημόσιας υγείας λόγω της 

ανόδου της θερμοκρασίας και των 

συχνότερων επεισοδίων καύσωνα αλλά 

και τη συχνότητα εμφάνισης 

πλημμυρικών φαινομένων.



 Η προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή προδιαγράφει μια δυσμενή πραγματικότητα στους 

περισσότερους τομείς και για την αντιμετώπισή της πρέπει να ληφθούν μέτρα προσαρμογής 

με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα.

 Ισχυρές ενδείξεις των επερχόμενων κλιματικών μεταβολών είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, 

η ανακατανομή των βροχοπτώσεων, τα συχνά επεισόδια βροχοπτώσεων με μεγάλη 

ραγδαιότητα, η αύξηση των χαλαζοπτώσεων, η συχνότερη εμφάνιση σφοδρών και ακραίων 

φαινομένων (υπερκαταιγίδων και σιφώνων).

 Ανάπτυξη των δικτύων παρατήρησης και καταγραφής δεδομένων, με χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών και σταθμών για  ατμοσφαιρικές, μετεωρολογικές, υδρολογικές μετρήσεις, κλπ.

 Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, σχετικά με την επικράτηση δυσμενών 

καιρικών συνθηκών. Δεδομένα τηλεπισκόπησης, Δορυφόρων και Μετεωρολογικών Ραντάρ, 

ΣΜΗΕΑ (drones), καθώς και προγνωστικών δεδομένων με βάση προγνωστικά μοντέλα.

 Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης των ζημιών των καλλιεργειών, προγραμμάτων 

τεχνολογίας τροποποίησης καιρού για την καταστολή του χαλαζιού, καθώς και την αύξηση των 

βροχοπτώσεων αλλά και των χιονοπτώσεων για τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.

 Εκπόνηση εξειδικευμένων και λεπτομερέστερων μελετών, για την προσαρμογή στις νέες 

μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες, κλπ.

 Αναβάθμιση των φορέων και των υπηρεσιών για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής.

Συμπεράσματα – Προτάσεις



http://cloudappreciationsociety.org/gallery/index.php?showimage=2713
http://cloudappreciationsociety.org/gallery/index.php?showimage=2713

