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Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός κλιµατικού 

άτλαντα της Ελλάδος αξιοποιώντας µετεωρολογικά δεδοµένα της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν αποτελούνται από παρατηρήσεις 50 ετών σε 

130 µετεωρολογικούς σταθµούς ανά την Ελλάδα. Αφορούν διάφορες µεταβλητές που 

προσδιορίζουν τα κλιµατικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής, όπως είναι το µέσο 

ετήσιο ύψος βροχής, η µέση ετήσια ηλιοφάνεια, η µέση σχετική υγρασία, µέση 

ετήσια θερµοκρασία κ.α. 

Η δηµιουργία των κλιµατικών χαρτών που περιλαµβάνονται στον κλιµατικό 

άτλαντα έγινε µε τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και 

συγκεκριµένα του λογισµικού πακέτου ArcGIS. Στο περιβάλλον ArcMap έγινε η 

επιλογή της κατάλληλης χαρτογραφικής απόδοσης και δηµιουργήθηκαν συνολικά 18 

χάρτες. 

Ωστόσο, εκτός από τον κλιµατικό άτλαντα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

έγινε µελέτη της συσχέτισης µεταξύ του µέγιστου ηµερήσιου ύψος βροχής και του 

µέσου µηνιαίου-ετήσιου ύψους βροχής. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα 

κατάλληλα µετεωρολογικά δεδοµένα  όπου έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία 

προέκυψαν χάρτες µέγιστου ποσοστού µέσου ετήσιου ή µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 

ηµέρα καθώς και διαγράµµατα της εν λόγω συσχέτισης. 

Τέλος, έγινε ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων από όπου προέκυψαν 

χρήσιµα συµπεράσµατα. 

      Εισαγωγή 
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Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η δηµιουργία ενός 

κλιµατικού άτλαντα της Ελλάδος και η µελέτη του συσχετισµού που υπάρχει µεταξύ 

µέγιστου ηµερήσιου ύψους βροχής και µέσου ετήσιο-µηνιαίου ύψους βροχής σε κάθε 

περιοχή. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα µετεωρολογικά δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν. Ξεκινώντας µε µία ιστορική αναδροµή όσον αφορά τις 

µετεωρολογικές παρατηρήσεις από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων ενώ 

ακολουθούν οι χάρτες όπου παρουσιάζονται οι 130 µετεωρολογικοί σταθµοί, τα έτη 

λειτουργίας τους καθώς και οι παρατηρήσεις που επιλέχθηκαν προς χαρτογραφική 

απόδοση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών και στο λογισµικό πακέτο ArcGIS. Παράλληλα, περιγράφεται 

αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία των κλιµατικών 

χαρτών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι χάρτες που αποτελούν τον 

κλιµατικό άτλαντα της Ελλάδος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η ειδική εφαρµογή που έγινε για τον 

προσδιορισµό της συσχέτισης µεταξύ µέγιστου ηµερήσιου ύψους βροχής και µέσου 

ετήσιο-µηνιαίου ύψους βροχής. Επίσης, παρουσιάζονται οι χάρτες µε τα ανάλογα 

ποσοστά µέσου ετήσιου ή µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα και τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα 

παραπάνω αποτελέσµατα. 

 
 
 
 
 
 

      Περίληψη 
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The purpose of the present diplomatic work was to create a climatic atlas of Greece 

and to investigate the association between the maximum daily precipitation and the 

annual or monthly mean precipitation in every region of the country. 

In the first chapter the meteorological data used for this diplomatic are presented. 

After a brief historical retrospection of the meteorological observations since the time 

of ancient Greece, the 130 meteorological stations are presented in maps that show 

their geographic places and their years of operation as well as the data that were used 

to create the meteorological atlas. 

In the second chapter there is a brief analysis of the Geographic Information 

Systems and the software package of ArcGIS that was used in this diploma thesis. 

Additional, there is a full description of the process that was followed to create the 

climatic maps. 

The maps that constitute the climatic atlas are presented and analyzed in the third 

chapter. 

In the forth chapter the special application that was held in order to determinate the 

association between the maximum daily precipitation and the annual or monthly mean 

precipitation is analyzed. There are also included the maps of the percentage of the 

annual or monthly mean precipitation in one day and the relevant charts. 

Finally, in the fifth chapter the conclusions that had arisen of the above results are 

registered.  
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Μετεωρολογικά ∆εδοµένα 

1.1.   Ιστορική αναδροµή1 

Η γη περιβάλλεται από την ατµόσφαιρα µέσα στην οποία συµβαίνουν διάφορα 

ατµοσφαιρικά φαινόµενα που ονοµάζονται µετεωρολογικά. Ο όρος µετεωρολογικά 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «µετέωρα» που σηµαίνει οτιδήποτε 

υπάρχει στον ουρανό. 

Τα καιρικά φαινόµενα επηρέασαν την καθηµερινότητα του ανθρώπου από τη 

στιγµή που εµφανίστηκε στη γη, για αυτό και οι αρχαίοι λαοί απέδιδαν την εµφάνισή 

τους στους θεούς.  

Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε τη λεπτοµερή µελέτη και καταγραφή των 

καιρικών φαινοµένων, χωρίς θρησκευτικές προκαταλήψεις, ήταν οι αρχαίοι Έλληνες 

φιλόσοφοι. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. άρχισε η εκτέλεση συστηµατικών 

µετεωρολογικών παρατηρήσεων, οι οποίες οδήγησαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων 

για τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη στην Ελλάδα. 

Οι παρατηρήσεις αυτές εκτελούνταν σε διάφορες περιοχές της χώρας και συνήθως 

σε ψηλά σηµεία εκτός των πόλεων, τα οποία ονοµάζονταν παρατηρητήρια. 

Αποτέλεσµα των παρατηρήσεων ήταν τα λεγόµενα παραπήγµατα. Το παράπηγµα 

ήταν ένα είδος αστρονοµικού ηµερολογίου χαραγµένου σε πέτρινες ή ξύλινες 

πινακίδες όπου σηµειώνονταν αστρονοµικά και µετεωρολογικά φαινόµενα για όλες 

τις ηµέρες του µήνα. 

Τέτοιου είδους ηµερολόγια συνέταξαν ο Μέτων, ο ∆ηµόκριτος, ο Κόνων, ο 

Μητρόδωρος κ.α. Στο σύγγραµµα του Γένιµου, «Εισαγωγή στα Φαινόµενα», 

υπάρχουν αποσπάσµατα παραπηγµάτων ενώ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι 

προγνώσεις αυτές δεν ήταν αβάσιµες, αλλά αποτελούσαν ακριβή κλιµατολογικά 

                                                            
1 www.hnms.gr ανακτήθηκε στις 15/10/2011 
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συµπεράσµατα προερχόµενα από συστηµατικές και πολυετείς µετεωρολογικές 

παρατηρήσεις. 

Ο Αριστοτέλης θεωρείτε ο πατέρας της µετεωρολογίας καθώς έγραψε το πρώτο 

παγκοσµίως εγχειρίδιο µετεωρολογίας και παρέµεινε το µοναδικό µέχρι και το 17ο 

µ.Χ. αιώνα. Μετά τον Αριστοτέλη, αρκετοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν µε την 

µετεωρολογία. Ως αποτέλεσµα ήταν η επινόηση του ανεµοδείκτη και του 

θερµοσκοπίου καθώς και η εξήγηση της γένεσης των µετεωρολογικών φαινοµένων 

όπου ο ήλιος παίζει πρωταρχικό ρόλο. Επίσης, παρότι δεν υπήρχαν θερµόµετρα 

διαπίστωσαν την ηµερήσια και ετήσια µεταβολή της θερµοκρασίας καθώς και τη 

µεταβολή θερµοκρασίας µε το ύψος. 

Οι αρχαίοι Έλληνες µελέτησαν ιδιαιτέρως τους ανέµους και διατύπωσαν σωστές 

θεωρίες για το σχηµατισµό των νεφών, τη δηµιουργία της βροχής, του χιονιού, του 

χαλαζιού, της δρόσου και της πάχνης. 

Από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων επόµενο σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη της 

µετεωρολογίας αποτέλεσε η εφεύρεση του θερµοµέτρου (1503) και του βαροµέτρου 

(1643) τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα καταγραφής των µετεωρολογικών στοιχείων 

σε αριθµητικά µεγέθη. Ακολούθησε η εφεύρεση και άλλων οργάνων όπως το 

βροχόµετρο, το υγρόµετρο και το ανεµόµετρο.  

Κατά τον 17ο, 18ο και 19ο τα µεγάλα πλέον ταξίδια των ιστιοφόρων  σε συνδυασµό 

µε τους διαφόρους σταθµούς στη στεριά έδωσαν πληθώρα παρατηρήσεων οι οποίες 

επέτρεψαν τη συστηµατική έρευνα και µελέτη των ατµοσφαιρικών φαινοµένων. 

Έναυσµα της δηµιουργίας της πρώτης µετεωρολογικής υπηρεσίας στο 

Αστεροσκοπείο Παρισίων αποτέλεσε µία µεγάλη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του 

Κριµαϊκού πολέµου το 1854. Ο γάλλος La Verrier, διευθυντής του Αστεροσκοπείου, 

κατέληξε ότι συλλέγοντας παρατηρήσεις από 200 µετεωρολογικούς σταθµούς της 

Ευρώπης θα µπορούσε να είχε προβλέψει την εν λόγω κακοκαιρία. 

Ακολούθησε η ίδρυση µετεωρολογικών υπηρεσιών σε ΗΠΑ, Αγγλία και 

Ολλανδία, ενώ το 1878 συντάχθηκε ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετεωρολογίας από τον 

οποίο δηµιουργήθηκε ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός το 1950. 

Στην Ελλάδα, οι πρώτες µετεωρολογικές παρατηρήσεις γίνονται από το 

Αστεροσκοπείο Αθηνών το 1839 ενώ από το 1890 αρχίζει να λειτουργεί ένα µικρό 

δίκτυο 7 µετεωρολογικών σταθµών στη χώρα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της 

Ελλάδας ιδρύεται αργότερα, εν έτη 1931. 
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Στα τέλη του 19ου αιώνα επιχειρείται η παρατήρηση της ατµόσφαιρας καθ’ ύψος 

µε αερόστατα και µετεωρολογικούς αετούς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέµου, επιτυγχάνονται οι παρατηρήσεις αυτές µε τη χρήση της ραδιοβολίδας. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου εφευρέθηκε το RADAR το οποίο 

αξιοποιήθηκε για τις µετεωρολογικές παρατηρήσεις, ενώ το 1960 τέθηκαν σε τροχιά 

οι πρώτοι τεχνητοί δορυφόροι για την έρευνα της γήινης ατµόσφαιρας.  

Το τελευταίο επίτευγµα από τα τέλη της δεκαετίας του 60 µέχρι τις µέρες µας είναι 

η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτρέπουν την αποθήκευση και την 

επεξεργασία του µεγάλου όγκου των µετεωρολογικών δεδοµένων. 

Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται πλέον από το πυκνότατο δίκτυο παρατηρήσεων 

που λειτουργεί σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης ενώ τα δεδοµένα για τις 

δυσπρόσιτες  περιοχές όπου δεν µπορούν να εγκατασταθούν τυπικοί µετεωρολογικοί 

σταθµοί συλλέγονται µε ραδιοβολίσεις, µετεωρολογικά radars και δορυφόρους. 

Στην Ελλάδα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) έχει εγκαταστήσει 

και λειτουργεί ένα δίκτυο σταθµών µετεωρολογικής παρατήρησης σε ολόκληρη τη 

χώρα. Παράλληλα, λειτουργεί 8 αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς, 3 σταθµούς 

ανώτερης ατµόσφαιρας, δίκτυο radars ενώ διαθέτει και το δορυφορικό σύστηµα 

PROTEAS  που παρέχει µετρήσεις καθ’ ύψος σε µία ευρύτερη περιοχή της χώρας. 

1.2.   Μετεωρολογικά στοιχεία ΕΜΥ (1955-1997)2 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά 

δεδοµένα 130 µετεωρολογικών σταθµών της ΕΜΥ της περιόδου 1955-1997 που 

περιλαµβάνονται στο τεύχος «Κλιµατικά στοιχεία των σταθµών της Ε.Μ.Υ.- Τεύχος 

Α’». 

Ωστόσο τα έτη λειτουργίας των 130 µετεωρολογικών σταθµών διαφέρουν καθώς 

κάποιοι έπαψαν να λειτουργούν πολύ πριν το 1997 ενώ ορισµένοι είχαν ως έτος 

έναρξης λειτουργίας πολύ αργότερα από το 1955. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι µετεωρολογικοί σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν, το 

έτος έναρξης και τέλους λειτουργίας τους καθώς και τα συνολικά έτη λειτουργίας. 

 
                                                            
2  Εθνική  Μετεωρολογική  Υπηρεσία  «Κλιματικά  Στοιχεία  των  Σταθμών  της  Ε.Μ.Υ.  ,  Τεύχος        Α’», 

Αθήνα 1999 
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α/α Όνοµα 
σταθµού Αρχή Τέλος 

Έτη 
Λειτου-
ργίας 

α/α Όνοµα 
σταθµού Αρχή Τέλος 

Έτη 
Λειτου-
ργίας 

1 Αγρίνιο 1956 1997 41 33 Ζάκυνθος Α 1982 1997 15 
2 Αγχίαλος 1956 1997 41 34 Ζαρός 1976 1997 21 
3 Αίγινα 1974 1997 23 35 Ηράκλειο 1955 1997 42 
4 Αίγιο 1974 1997 23 36 Θάσος 1975 1997 22 
5 Αιδηψός 1974 1997 23 37 Θήρα 1974 1996 22 

6 Αλεξανδρούπ
ολη 1951 1997 46 38 Ιεράπετρα 1956 1997 41 

7 Αλίαρτος 1967 1997 30 39 Ικαρία 1980 1994 14 
8 Ανάβρυτα 1975 1986 11 40 Ιωάννινα 1956 1997 41 
9 Ανδραβίδα 1959 1997 38 41 Καβάλα Πόλη 1986 1997 11 

10 Ανώγεια 1975 1997 22 42 Καβάλα 
Αµυγδ. 1956 1984 28 

11 Αραξος 1955 1997 42 43 Καλάβρυτα 1975 1997 22 
12 Αράχωβα 1976 1997 21 44 Καλαµάτα 1956 1997 41 
13 Αργοστόλι 1977 1997 20 45 Καλαµπάκα 1974 1997 23 
14 Αρτα Πόλη 1961 1995 34 46 Καρδίτσα 1988 1991 3 
15 Αρτα Χαλ 1976 1997 21 47 Κάρπαθος 1971 1995 24 
16 Άστρος 1974 1997 23 48 Καρπενήσι 1981 1990 9 

17 Αστυπάλαια 1977 1986 9 49 Κάρυστος 1975 1993 18 

18 Αυλιώτες 1975 1991 16 50 Καστέλι 1976 1997 21 
19 Βάµος 1975 1996 21 51 Καστοριά 1980 1997 17 

20 Βέλο 
Κορινθίας 1987 1997 10 52 Κέρκυρα 1955 1997 42 

21 Βόλος 1956 1988 32 53 Κοζάνη 1955 1997 42 
22 Βυτίνα 1974 1978 4 54 Κοµοτινή 1955 1983 28 
23 Γόρτυς 1975 1997 22 55 Κόνιτσα 1975 1997 22 
24 Γύθειο 1979 1997 18 56 Κόρινθος 1970 1984 14 
25 ∆εσφίνα 1961 1997 36 57 Κύθηρα 1955 1997 42 
26 ∆ιαβολίτσι 1974 1997 23 58 Κύµη 1956 1990 34 
27 ∆οµοκός 1975 1997 22 59 Κως Α 1981 1997 16 
28 ∆ράµα 1975 1997 22 60 Κως Π 1961 1981 20 
29 Εδεσσα 1975 1996 21 61 Λαµία 1970 1997 27 
30 Ελευσίνα 1958 1997 39 62 Λάρισα 1955 1997 42 
31 Ελληνικό 1955 1997 42 63 Λευκάδα Ν. 1975 1997 22 

32 Ζάκυνθος Π 1956 1982 26 64 Λευκάδα 
Φθιώτ. 1974 1990 16 

Πίνακας 1.1 : Πίνακας Μετεωρολογικών Σταθµών 
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Πίνακας 1.1 : Πίνακας Μετεωρολογικών Σταθµών 
 

Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω τα έτη  λειτουργίας των µετεωρολογικών 

σταθµών ποικίλουν και κυµαίνονται από 6 έως και 42 έτη. Με µιας τέτοιας τάξης 

απόκλιση είναι εύλογη η διαφορετική ποιότητα και αξιοπιστία των δεδοµένων. 

Παρόλα αυτά, στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε να αξιοποιηθούν τα δεδοµένα 

όλων των µετεωρολογικών σταθµών. 

Στους χάρτες που ακολουθούν (Χάρτης 1.1, Χάρτης 1.2) παρουσιάζεται η 

κατανοµή των 130 µετεωρολογικών σταθµών στον ελλαδικό χώρο. Στον πρώτο χάρτη 

α/α Όνοµα 
σταθµού Αρχή Τέλος 

Έτη 
Λειτου-
ργίας 

α/α Όνοµα 
σταθµού Αρχή Τέλος 

Έτη 
Λειτου-
ργίας 

65 Λεωνίδιο 1981 1987 6 98 Σέδες 1955 1972 17 
66 Λήµνος Α. 1974 1997 23 99 Σέρρες 1971 1997 26 
67 Λήµνος Π. 1956 1973 17 100 Σητεία 1960 1997 37 
68 Λιδορίκι 1975 1995 20 101 Σικυώνα 1981 1987 6 
69 Μαραθώνας 1986 1997 11 102 Σκιάθος 1986 1997 11 
70 Μέγαρα 1975 1991 16 103 Σκόπελος 1956 1997 41 
71 Μεθώνη 1956 1997 41 104 Σκοτίνα 1973 1993 20 
72 Μεσολόγγι 1988 1997 9 105 Σκύρος 1955 1997 42 
73 Μήλος 1955 1997 42 106 Σούδα 1958 1997 39 
74 Μικρά 1959 1997 38 107 Σουφλί 1973 1997 24 
75 Μύκονος 1989 1997 8 108 Σπάρτη 1974 1997 23 
76 Μυτιλήνη 1955 1997 42 109 Σπάτα 1974 1997 23 
77 Νάξος 1955 1997 42 110 Σπέτσες 1974 1996 22 
78 Ναύπακτος 1977 1997 20 111 Στεφάνιο 1975 1997 22 
79 Ναύπλιο 1975 1988 13 112 Σύρος 1970 1996 26 

80 Ν. 
Φιλαδ/φεια 1955 1997 42 113 Τανάγρα 1957 1997 40 

81 Ξάνθη 1975 1997 22 114 Τατόι 1956 1997 41 
82 Ορεστιάδα 1975 1981 6 115 Τζερµιάδες 1975 1994 19 

83 Παιανία 1974 1983 9 116 Τρίκαλα 
Ηµαθίας 1980 1997 17 

84 Παλαιοχώρα 1974 1997 23 117 Τρίκαλα 
Θεσσαλίας 1973 1997 24 

85 Πάρος 1975 1995 20 118 Τρίπολη 1957 1997 40 
86 Πάτρα 1955 1997 42 119 Τυµπάκι 1959 1997 38 
87 Πειραιάς 1956 1996 40 120 Τίρυνθα 1975 1991 16 
88 Πολύγυρος 1979 1992 13 121 Φάρσαλα 1975 1992 17 
89 Πρέβεζα 1971 1997 26 122 Φλώρινα 1961 1997 36 
90 Πτολεµαΐδα 1975 1997 22 123 Φουρνή 1974 1997 23 
91 Πυργέλα 1980 1997 17 124 Φύχτια 1975 1986 11 
92 Πύργος 1975 1997 22 125 Χαλκίδα 1974 1994 20 
93 Ραφήνα 1972 1983 11 126 Χανιά 1961 1994 33 
94 Ρέθυµνο 1957 1997 40 127 Χίος Α. 1973 1997 24 

95 Ρόδος 
Αεροδρόµιο 1955 1997 42 128 Χίος Π. 1955 1973 18 

96 Σάµος Π 1955 1978 23 129 Χρυσούπολη 1984 1997 13 
97 Σάµος Α 1978 1997 19 130 Ωρεοί 1979 1989 10 
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βλέπουµε τους σταθµούς µε τις χαρακτηριστικές ονοµασίες τους ενώ στο δεύτερο 

απεικονίζονται τα έτη λειτουργίας κάθε σταθµού. 

 
Χάρτης 1.1: Μετεωρολογικοί Σταθµοί 
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Χάρτης 1.2 : Έτη λειτουργίας µετεωρολογικών σταθµών 

Από την πληθώρα των µετεωρολογικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται στο 

τεύχος της ΕΜΥ επιλέχθηκαν τα κατάλληλα για τη δηµιουργία κλιµατικών χαρτών 

της Ελλάδας καθώς και για την συσχέτιση µέσου ετήσιου-µηνιαίου µε µέγιστου 

ηµερήσιου ύψους σταθµών που περιγράφεται αναλυτικά σε ακόλουθο κεφάλαιο. 

Συγκεκριµένα τα δεδοµένα που επιλέχθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Μέση ετήσια θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου: αποτελεί των µέσο όρο όλων 

των καταγεγραµµένων θερµοκρασιών στη διάρκεια λειτουργίας του κάθε 

σταθµού. 

2. Απόλυτη ετήσια µέγιστη θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου 

3. Απόλυτη ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου 
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4. Μέση ετήσια σχετική υγρασία (%) 

5. Μέση ετήσια ηλιοφάνεια: ο µέσος όρος των ετήσιων ωρών ηλιοφάνειας, η τιµή 

της ετήσιας ηλιοφάνειας εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής 

και στην περίπτωση της Ελλάδας κυµαίνεται περίπου στις 4400h ετησίως όταν 

δεν παρεµβάλλονται φυσικά εµπόδια όπως ορεινοί όγκοι ή νεφικοί 

σχηµατισµοί. 

6. Μέση ετήσια νέφωση σε όγδοα: η νέφωση µετράται σε οκτάβαθµη κλίµακα 

και αποτελεί την κλασµατική κάλυψη του ουρανού από νέφη 

7. Μέσο ετήσιο και µηνιαίο ύψος υετού σε χιλιοστά: ο µέσος όρος των ετήσιων 

και µηνιαίων υψών υετού 

8. Μέγιστο ετήσιο και µηνιαίο ύψος υετού 24ωρου σε χιλιοστά: το µέγιστο ύψος 

υετού που σηµειώθηκε σε 1 ηµέρα του έτους ή του µήνα 

9. Μέσο ετήσιο ύψος βροχής σε χιλιοστά 

10. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε υετό 

11. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε βροχή 

12. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε καταιγίδα 

13. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε χιόνι 

14. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε χαλάζι 

15. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε οµίχλη 

16. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε δρόσο 

17. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών µε πάχνη 

18. Μέσο ετήσιο αριθµό ηµερών που η ελάχιστη θερµοκρασία ήταν µικρότερη ή 

ίση µε το µηδέν, δηλαδή σηµειώθηκε µερικός παγετός 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα των 130 µετεωρολογικών σταθµών και µε 

τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) δηµιουργήθηκαν 

κλιµατικοί χάρτες της Ελλάδος. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται 

αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 
 
 
 
 
 
 

      Κεφάλαιο 2 
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Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

2.1.   Γενικά3 

Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographical Information System) είναι 

ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης, διαχείρισης και 

απεικόνισης πληροφοριών σχετικών µε ζητήµατα γεωγραφικής φύσης. Στον όρο ΓΣΠ 

συµπεριλαµβάνεται  τόσο το λογισµικό και ο µηχανικός εξοπλισµός όσο και οι 

διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναµικό που το πραγµατοποιούν. Κύριο 

χαρακτηριστικό των ΓΣΠ είναι ότι τα χωρικά δεδοµένα συνδέονται και µε 

περιγραφικά δεδοµένα.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό κατά τον Burrough, τα ΓΣΠ αποτελούν «ένα ισχυρό 

σύνολο εργαλείων για την συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγµή, 

µετασχηµατισµό και απεικόνιση χωρικών στοιχειών του πραγµατικού κόσµου»4. 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα των ΓΣΠ, σε σχέση µε τους απλούς χάρτες, είναι 

ότι η διαχείριση των δεδοµένων είναι ανεξάρτητη από την αναπαράστασή τους, 

δηλαδή τα ίδια δεδοµένα µπορούν διαχειριστούν και να αναπαρασταθούν µε 

διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις. Παράλληλα, η χρήση 

υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και ανάλυσης µεγάλων ποσοτήτων 

χωρικών δεδοµένων γρήγορα, εύκολα και µε µεγάλη ακρίβεια. 

2.2.   ArcGIS5 

Το λογισµικό πακέτο ArcGIS  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την εταιρία 

ERSI ώστε να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ποικίλων θεµατικών χαρτών καθώς 

και την εφαρµογή GIS µέσω µιας ενιαίας πλατφόρµας εισαγωγής, επεξεργασίας, 

ανάλυσης, συντήρησης και διάχυσης των γεωγραφικών δεδοµένων. 

Το ArcGIS αποτελείται από τρεις βασικές εφαρµογές το ΑrcMap, το ArcToolbox 

και το ArcCatalog. Το ArcMap είναι ουσιαστικά ένα desktop GIS πακέτο µέσω του 

οποίου µπορούν να δηµιουργηθούν χάρτες από επίπεδα χωρικής πληροφορίας, να 

                                                            
3 Κουτσόπουλος Κ., «Ανάλυση χώρου: Θεωρία, Μεθοδολογία και Τεχνικές, Τόμος Ι», Αθήνα 2006 
4 Burrough A. Peter, «Principles of Geographical Information Systems of Land Resources 
assessment»,1986 

5Κουτσόπουλος Κ.‐Ανδρουλάκης, «Εφαρμογές λογισμικού ArcGIS 9x με απλά λόγια», Αθήνα 2005 
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αναλυθούν χωρικές σχέσεις και να επιλεγούν χωρικά και µη χωρικά στοιχεία µέσα 

από αναζητήσεις. Επίσης, µπορούν να δηµιουργηθούν διαφορετικές απεικονίσεις ενός 

χάρτη, επιλέγοντας την εκάστοτε κατάλληλη χαρτογραφική απόδοση. 

Το ArcToolbox περιέχει διάφορα εργαλεία χωρικής ανάλυσης όπως εργαλεία 

γεωεπεξεργασίας, µετατροπής δεδοµένων, διαχείρισης χαρτογραφικών φύλλων, 

αλληλεπίθεση επιπέδων κλπ. ενώ το ArcCatalog είναι µια εφαρµογή διαχείρισης 

γεωγραφικών δεδοµένων. 

2.3. ∆ιαδικασία  

Για την παραγωγή των χαρτών, όπως έχει αναφερθεί, επιλέχθηκαν από την 

πληθώρα των δεδοµένων της ΕΜΥ τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε σταθµό. 

∆ηµιουργήθηκαν λοιπόν δύο πίνακες  (βάσεις δεδοµένων) όπου περιλαµβάνονται οι 

απαραίτητες πληροφορίες. Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα ετήσια δεδοµένα των 

σταθµών ενώ ο δεύτερος στοιχεία για το ποσοστό της ετήσιας και της µηνιαίας 

βροχής σε µία ηµέρα (Παράρτηµα). 

Παράλληλα, δηµιουργήθηκε το απαραίτητο αρχείο µε τη γεωγραφική πληροφορία 

των σταθµών. Σε πίνακα περιλαµβάνονται οι µετεωρολογικοί σταθµοί µε την 

χαρακτηριστική τους ονοµασία, έναν χαρακτηριστικό αύξοντα αριθµό (Id) και το 

γεωγραφικό µήκος και πλάτος τους (φ, λ). Οι γεωγραφικές συντεταγµένες φ και λ 

µετατράπηκαν σε καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ) και µε κατάλληλη διαδικασία 

δηµιουργήθηκε το αρχείο Stathmoi.shp το οποίο περιέχει τους 130 µετεωρολογικούς 

σταθµούς. Εκτός από την γεωγραφική και γεωµετρική πληροφορία που περιέχεται 

στο αρχείο αυτό, παρουσιάζοντας τους σταθµούς στο περιβάλλον του ArcMap ως 

σηµειακές οντότητες, υπάρχουν και πρόσθετες πληροφορίες για την ονοµασία του 

(Stathmos) και τον χαρακτηριστικό αριθµό κάθε σταθµού (Id). Οι πληροφορίες αυτές 

βρίσκονται στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών (Attribute Table). Με δεξί 

κλικ στο αρχείο Stathmoi.shp και επιλέγοντας από την εµφανιζόµενη λίστα Open 

Attribute Table παρουσιάζεται ο εν λόγω πίνακας. 
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Εικόνα 2.1: Πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών 

 

Η εισαγωγή των δεδοµένων στο περιβάλλον του GIS έγινε από το εικονίδιο 

εισαγωγής επιπέδων Add Data  . Με τη χρήση της φόρµας Add Data γίνεται η 

επιλογή των δεδοµένων από το δίσκο και µε την εντολή Add προστίθενται στο 

περιβάλλον του ArcMap. Στην προκειµένη περίπτωση τα αρχικά στοιχεία που 

επιλέχθηκαν είναι το αρχείο hellas.shp, που αντιστοιχεί στο χάρτη της Ελλάδος και το 

αρχείο Stathmoi.shp, που περιέχει τους 130 µετεωρολογικούς σταθµούς. 

 

 

Εικόνα 2.2:Εισαγωγή δεδοµένων σε περιβάλλον G.I.S. 
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Στη συνέχεια, προστέθηκαν  µε την παραπάνω διαδικασία οι δύο πίνακες που 

δηµιουργήθηκαν και έγινε η απαραίτητη σύνδεση των πινάκων µε τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά. 

Κατά τη σύνδεση δύο πινάκων είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της συσχέτισης 

µεταξύ των µεµονωµένων τιµών των εγγραφών τους. Οι σχέσεις των εγγραφών 

µεταξύ των δύο πινάκων µπορεί να είναι ένα-προς-ένα, πολλά-προς-ένα και ένα-

προς-πολλά. 

Για τη συσχέτιση δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα σε πίνακες µε γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά το ArcMap παρέχει δύο µεθόδους, την εντολή join και την εντολή 

relate.  

Με την εντολή join οι δύο πίνακες ενώνονται και επισυνάπτονται οι ιδιότητες από 

τον ένα πίνακα στον άλλο µε βάση ένα κοινό πεδίο και των δύο πινάκων. Το πεδίο 

αυτό για τη σύνδεση των πινάκων στην παρούσα εργασία ήταν το πεδίο Id µε τον 

χαρακτηριστικό αριθµό που είναι µοναδικός για κάθε σταθµό. 

Αντίστοιχα, µε την εντολή relate καθορίζεται η σχέση µεταξύ των δύο πινάκων µε 

βάση πάλι ενός κοινού πεδίου όµως σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται επισύναψη 

των ιδιοτήτων του ενός πίνακα στον άλλον αλλά, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσβασης στα σχετικά δεδοµένα όταν χρειαστεί. 

Στις σχέσεις εγγραφών ένα-προς-ένα και ένα-προς-πολλά χρησιµοποιείται η 

µέθοδος της σύνδεσης όπου ο πίνακας των περιγραφικών χαρακτηριστικών 

προσαρτάται δυναµικά στον πίνακα του θεµατικού πεδίου. 

Στην περίπτωση σχέσης εγγραφών πολλά-προς-πολλά χρησιµοποιείται η µέθοδος 

της συσχέτισης όπου επιλέγοντας πεδία από τον πίνακα θεµατικού επιπέδου, 

καθορίζονται συσχετιζόµενα πεδία στον πίνακα των περιγραφικών δεδοµένων 

δηλαδή δηµιουργείται ένας σύνδεσµος µεταξύ των δύο πινάκων. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η εντολή σύνδεσης πινάκων (join) µε την οποία 

στον πίνακα περιγραφικών δεδοµένων του αρχείου Stathmoi.shp προσαρτήθηκαν τα 

δεδοµένα των δύο πινάκων (ετήσια δεδοµένα, ΜΗΥΒ-ΜΕΥΒ).  

Αφού προστέθηκαν τα δεδοµένα αυτά στο περιβάλλον ArcMap, µε δεξί κλικ στο 

αρχείο Stathmoi.shp επιλέχθηκε η εντολή join. Στο παράθυρο διαλόγου που 

εµφανίζεται (Join data) επιλέγεται το κοινό πεδίο τον δύο πινάκων που στην 

προκειµένη περίπτωση ήταν το πεδίο µε τον χαρακτηριστικό αριθµό κάθε σταθµού 

(Id). (Εικόνα 2.3) 
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Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν να προστεθούν στον πίνακα 

περιγραφικών δεδοµένων του αρχείου Stathmoi.shp και τα δεδοµένα των πινάκων για 

κάθε σταθµό. 

 
Εικόνα 2.3: Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης πινάκων (Join data) 

2.4.   Χαρτογραφική απόδοση6 

2.4.1. Γενικά για τη χαρτογραφική απόδοση 

Ο χάρτης αποτελεί το κύριο µέσο µετάδοσης της γεωγραφικής πληροφορίας. Οι 

χάρτες παραδοσιακά µορφώνουν το κύριο σύστηµα αποθήκευσης και παρουσίασης 

της χωρικής πληροφορίας και αυτό γιατί ο χάρτης οριζόµενος ως η γραφική 

αναπαράσταση της γεωγραφίας (µορφή του χώρου, χωρικά φαινόµενα και χωρικοί 

αλληλοσυσχετισµοί) ενός τµήµατος της επιφάνειας της γης, σε όλες τις µορφές και 

διαστάσεις του, παρέχει µια άµεση εποπτεία του χώρου, µε ελεγµένη ακρίβεια και 

πληρότητα και εποµένως παραµένει ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας. 

 

 

                                                            
6 Τσούλος Λ, «Ψηφιακή Χαρτογραφία», Αθήνα 2004 
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Τρία είναι τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν πριν την οριστική 

κατασκευή ενός χάρτη: 

 Γιατί κατασκευάζεται ο χάρτης αυτός; 

 Ποιος θα χρησιµοποιήσει το χάρτη; 

  Πώς θα παρουσιαστεί ο χάρτης; 

Σχετικά µε το σκοπό του χάρτη πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε χάρτης περιέχει δύο 

στοιχεία της γεωγραφικής πληροφορίας, τη θέση και τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στις θέσεις αυτές. Από τις δύο αυτές κατηγορίες πληροφοριών 

προκύπτουν σχέσεις σε όλους τους δυνατούς τοπολογικούς, ποσοτικούς και 

ποιοτικούς συνδυασµούς, όπως αποστάσεις, κατευθύνσεις, γειτονιά, χωρικά πρότυπα, 

δίκτυα, χωρικοί αλληλοσυσχετισµοί κλπ.  

Ένας χάρτης αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο χωρικής ανάλυσης που µπορεί 

όµως να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο αριθµό από την πληθώρα των διαφορετικών 

χωρικών σχέσεων και φαινοµένων που παρουσιάζει η πραγµατικότητα. 

Όµως, δεν αρκεί µόνο να οριστεί µε ακρίβεια και σαφήνεια ο σκοπός χρήσης ενός 

χάρτη. Η γνώση του αποδέκτη και τελικού χρήστη ενός χάρτη αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή κατασκευή ενός χάρτη. Πάντοτε πρέπει να λαµβάνεται 

υπ’ όψιν η δυνατότητα των υποψηφίων χρηστών να ερµηνεύουν πληροφορίες που 

εµπεριέχονται σε αυτόν. Οι δυνατότητες αναγνώρισης των στοιχείων ενός χάρτη 

εξαρτώνται από τις γνώσεις και την εµπειρία των χρηστών, η οποία όµως µπορεί να 

διαφοροποιείται µεταξύ διαφορετικών οµάδων χρηστών. 

Για παράδειγµα, άλλη είναι η εµπειρία και η γνώση ενός τοπογράφου µηχανικού 

όταν εξετάζει τα στοιχεία ενός τοπογραφικού χάρτη και άλλη η γνώση ενός 

υπαλλήλου ή επιστήµονα άλλης ειδικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι όταν 

κατασκευάζουµε τοπογραφικούς χάρτες για παράδειγµα, πρέπει να λαµβάνουµε 

υπόψη σε ποιους αυτοί απευθύνονται και για ποιο σκοπό. Άλλες είναι οι 

τοπογραφικές πληροφορίες που εµπεριέχονται σε ένα τοπογραφικό χάρτη που 

απευθύνεται σε τοπικούς φορείς για πάσα χρήση και άλλες αυτές που εµπεριέχονται 

σε ένα χάρτη που απευθύνεται σε επιστηµονικά ιδρύµατα, ινστιτούτα και φορείς µε 

ειδικευµένους γνώστες του συγκεκριµένου αντικειµένου. 
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2.4.2. Τα στοιχεία ενός χάρτη 

Τα στοιχεία που αποτελούν τα δοµικά υλικά της δηµιουργίας ενός χάρτη 

ταξινοµούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Γραφικά ή γεωγραφικά (σηµεία, γραµµές επιφάνειες) 

 Χαρτογραφικά (κλίµακα, προβολή, σύµβολα) 

 Εποπτικά (τίτλος, υπόµνηµα, δείκτης προσανατολισµού). 

Η µεγάλη σηµασία των στοιχείων αυτών στη δηµιουργία ενός επιτυχηµένου χάρτη 

µπορεί να αποδοθεί επιγραµµατικά ως εξής : «Ένας χάρτης χωρίς τα γραφικά – 

γεωγραφικά στοιχεία δεν µπορεί να υπάρχει, χωρίς τα χαρτογραφικά δεν αξίζει να 

υπάρχει και χωρίς τα εποπτικά δεν επιθυµούµε να υπάρχει». 

2.4.3.  Ο ψηφιακός χάρτης 

Ένας ψηφιακός χάρτης θεωρείται και σαν διαδραστικός χάρτης (interactive map), 

γιατί δίνει την δυνατότητα στο χρήστη του χάρτη αυτού, εκτός από την παραδοσιακή 

εκτύπωση ενός ελκυστικού χάρτη, να θέσει ερωτήµατα και να πάρει απαντήσεις. Οι 

ψηφιακοί χάρτες µπορούν να συνδέσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα βάσεων 

δεδοµένων µε άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.  

Στο ArcMap υπάρχουν δύο καταστάσεις σχετικά µε τη χαρτογραφική απόδοση. Η 

πρώτη είναι αυτή της εµφάνισης χάρτη (Data View) και η δεύτερη αυτή της 

εκτύπωσης χάρτη (Layout View). 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης αποτελεί το τελευταίο και 

σηµαντικότερο στάδιο της εφαρµογής των ΓΣΠ. Στόχος της χαρτογραφικής 

απόδοσης είναι η ορθή πληροφόρηση των χρηστών του µε σαφήνεια και πληρότητα. 

Το περιβάλλον ArcMap δίνει µία πληθώρα επιλογών απόδοσης των 

µετεωρολογικών δεδοµένων ανά σταθµό. Στόχος ήταν η βέλτιστη επιλογή κατά 

περίπτωση ώστε να γίνεται άµεσα αντιληπτό το αποτέλεσµα και από άτοµα µη 

εξοικειωµένα στην ανάγνωση χαρτών.  

Κατά τη δηµιουργία των χαρτών στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγιναν 

δοκιµές κατά περίπτωση και επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι συµβολισµοί για το βέλτιστο 

και σαφέστερο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, η απόδοση της διαβάθµισης των µέσων 

θερµοκρασιών των 130 µετεωρολογικών σταθµών έγινε µε δύο τρόπους.  

Αρχικά µε διπλό κλικ στο αρχείο Stathmoi.shp, όπου µετά την σύνδεση πινάκων 

περιλαµβάνονται όλα τα ετήσια δεδοµένα των σταθµών, ανοίγει το παράθυρο 
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διαλόγου Layer Properties. Στην καρτέλα Symbology περιλαµβάνονται επιλογές 

χαρτογραφικής απόδοσης των δεδοµένων.  

Επειδή τα δεδοµένα των σταθµών είναι σηµειακά και επιθυµείται η παρουσίαση 

της διαβάθµισης των τιµών π.χ. των µέσων θερµοκρασιών οι δύο επιλογές που είναι 

ευκολότερα αντιληπτές οπτικά παρουσιάζονται ακολούθως. 

Στην πρώτη περίπτωση οι κατηγορίες διαφοροποιούνται µε την µεταβολή του 

µεγέθους του σηµειακού συµβόλου ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιείται η 

χρωµατική διαβάθµιση.(Εικόνα 2.4, Εικόνα 2.5) 

 
Εικόνα 2.4: Χαρτογραφική απόδοση 1 
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Εικόνα 2.5:Χαρτογραφική απόδοση 2 

Μετά από δοκιµές επιλέχθηκε ως βέλτιστη η δεύτερη επιλογή καθώς το οπτικό 

αποτέλεσµα ήταν σαφέστερο και εύκολα αντιληπτό. 

Τέλος, έγινε η διαµόρφωση (Layout) των χαρτών προσθέτοντας τα απαραίτητα 

εποπτικά στοιχεία δηλαδή το δείκτη Βορρά, το σύµβολο της κλίµακας, το υπόµνηµα 

και τον τίτλο του χάρτη. 
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∆ηµιουργία Κλιµατικού Άτλαντα 

Ο κλιµατικός άτλαντας περιλαµβάνει 18 χάρτες όπου παρουσιάζονται τα 

µετεωρολογικά δεδοµένα των 130 σταθµών της ΕΜΥ. Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται 

σε διάφορα στοιχεία όπως είναι οι µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες, οι µέσες 

θερµοκρασίες, οι ηµέρες υετού, οι ηµέρες βροχής, χιονιού, καταιγίδας κα.  

 
Χάρτης 3.1: Μέση ετήσια θερµοκρασία 

 

Ο πρώτος χάρτης που παρουσιάζεται είναι αυτός των µέσων ετήσιων 

θερµοκρασιών σε βαθµούς Κελσίου (oC). Ουσιαστικά αποτελεί τον µέσο όρο όλων 

των καταγραφέντων τιµών σε όλα τα έτη λειτουργίας του εκάστοτε σταθµού. Όπως 

ήταν αναµενόµενο οι µεγαλύτερες τιµές παρουσιάζονται στη νότια Ελλάδα και 

κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Αττική και τα παραθαλάσσια της 

Κεφάλαιο 3 
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Πελοποννήσου ενώ οι χαµηλότερες τιµές στους σταθµούς στα βόρεια της χώρας 

καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. 

Ο επόµενος χάρτης αναφέρεται στις απόλυτες ελάχιστες καταγεγραµµένες 

θερµοκρασίες κάθε σταθµού κατηγοριοποιώντας τις τιµές σε 5 διαστήµατα. 

Παράλληλα για την καλύτερη απόδοση των ελάχιστων θερµοκρασιών εκτός από αυτή 

την κατηγοριοποίηση αναγράφεται σε κάθε σταθµό και η τιµή της θερµοκρασίας που 

σηµειώθηκε.  

 
Χάρτης 3.2: Απόλυτη ελάχιστη ετήσια θερµοκρασία 

Οι σταθµοί στις παράκτιες περιοχές της χώρας και στα νησιωτικά δεν 

παρουσιάζουν θερµοκρασίες κάτω από -5 oC µε την πλειοψηφία των τιµών να 

κυµαίνονται κοντά στους 0 µε -1 βαθµούς Κελσίου. 

Στη βόρεια Ελλάδα, αντίστοιχα, παρατηρούνται οι χαµηλότερες καταγεγραµµένες  

θερµοκρασίες µε το θερµόµετρο να πέφτει κάτω από τους -20 oC. Ωστόσο αρκετά 
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χαµηλές θερµοκρασίες παρουσιάζονται και σε όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας, 

από την Κρήτη έως τον Έβρο. 

Οµοίως µε τον προηγούµενο χάρτη, δηµιουργήθηκε και ο αντίστοιχος χάρτης µε 

τις απόλυτες µέγιστες θερµοκρασίες ανά σταθµό.  

 

 
Χάρτης 3.3: Απόλυτη µέγιστη ετήσια θερµοκρασία 

Στον χάρτη αυτό παρατηρείται ότι οι µεγαλύτερες καταγεγραµµένες θερµοκρασίες 

είναι στον νοµό Αττικής µε τη θερµοκρασία να φτάνει τους 48 βαθµούς Κελσίου ενώ 

ακολουθεί ο νοµός Φθιώτιδας µε τιµές στους 46 βαθµούς.  

Οι χαµηλότερες µέγιστες θερµοκρασίες παρατηρούνται κυρίως στα νησιά του 

Αιγαίου και στη βόρεια Ελλάδα και κυµαίνονται από 35 µε 40 βαθµούς Κελσίου. 
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Στο σηµείο αυτό, παρατηρώντας τις µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των µέγιστων και 

των ελάχιστων θερµοκρασιών θεωρήθηκε σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένας χάρτης που 

να παρουσιάζει το εύρος των θερµοκρασιών σε κάθε σταθµό. 

Για το σκοπό αυτό προστέθηκε ένα πεδίο στη βάση δεδοµένων µε την απόλυτη 

διαφορά µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας. 

 
Χάρτης 3.4: Εύρος θερµοκρασιών 

Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται η απόκλιση µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης 

θερµοκρασίας ανά µετεωρολογικό σταθµό. Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 

παρατηρούνται σε όλα τα ορεινά και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα µε εύρος 

θερµοκρασιών πάνω από 55 βαθµούς Κελσίου, ενώ στα νότια και τα νησιωτικά της 

χώρας οι αποκλίσεις δεν ξεπερνούν τους 45 βαθµούς. 

Αυτό είναι εύλογο καθώς στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές το κλίµα είναι 

πιο ήπιο από ότι στις ηπειρωτικές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη µεγάλη 
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θερµοχωρητικότητα του νερού η οποία αποτρέπει τη µεγάλη αύξηση της 

θερµοκρασίας κατά τους θερινούς µήνες και αφετέρου δεν επιτρέπει  την µεγάλη 

πτώση της θερµοκρασίας τους χειµερινούς µήνες στις εν λόγω περιοχές. 

Ο χάρτης που ακολουθεί αφορά στον ετήσιο µέσο όρο ηµερών όπου η  ελάχιστη 

θερµοκρασία ήταν ίση ή µικρότερη του µηδέν και ως εκ τούτου σηµειώθηκε µερικός 

παγετός. Οι περισσότερες ηµέρες µερικού παγετού  εµφανίζονται στα ορεινά της 

χώρας και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Αντίστοιχα, στα νησιά οι ηµέρες παγετού είναι 

ελάχιστες όπως και στις παράκτιες περιοχές της νότιας Ελλάδας όπου οι µέρες 

παγετού είναι κάτω από 10 ετησίως. Ωστόσο, στις βόρειες ακτές της χώρας οι ηµέρες 

παγετού είναι της τάξεως των 30-50 ηµερών ετησίως. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι 

οι περισσότερες ηµέρες παγετού κατεγράφησαν στην ορεινή Αρκαδία µε τις ηµέρες 

παγετού να ξεπερνούν τις 90 δηλαδή το ¼ του έτους. 

 
Χάρτης 3.5: Ηµέρες παγετού 
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Χάρτης 3.6: Μέσο ετήσιο ύψος βροχής σε mm 

Ένας από τους σηµαντικότερους χάρτες όσον αφορά τον προσδιορισµό του 

κλίµατος µιας περιοχής είναι αυτός του µέσου ετήσιου ύψους βροχής. Στο Χάρτη 3.6 

παρουσιάζεται η κατανοµή του µέσου ετήσιου ύψους βροχής στην Ελλάδα.   

Όπως παρατηρείται, τα ύψη βροχής είναι πολύ µεγαλύτερα στη δυτική Ελλάδα 

(>900 mm) από ότι στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου τα ύψη βροχής ετησίως 

είναι κάτω από 600 mm. 

Το φαινόµενο αυτό δικαιολογείται από την λεγόµενη ορεογραφική κατακρήµνιση.  

Η ατµοσφαιρική κυκλοφορία στη χώρα µας γίνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

µε αποτέλεσµα τη µεταφορά υγρών αερίων µαζών από τα δυτικά της χώρας (Ιόνιο 

Πέλαγος) προς τα ανατολικά. Οι υγρές αέριες µάζες συναντούν ως κύριο εµπόδιο την 

οροσειρά της Πίνδου, µε αποτέλεσµα την απόθεση του µεγαλύτερου µέρους της 

υγρασίας τους στη δυτική Ελλάδα όπου τα ύψη κατακριµνησµάτων είναι µεγάλα, ενώ 

περνώντας την Πίνδο δεν έχουν πια σηµαντικό περιεχόµενο σε υγρασία µε 
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αποτέλεσµα οι περιοχές ανατολικά της Πίνδου να βρίσκονται στην οµβροσκιά της, 

δηλαδή να έχουν πολύ µικρά ύψη κατακρηµνισµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα, τα χαµηλότερα ύψη βροχής, µε τιµές κάτω από 400 mm 

ετησίως, παρατηρούνται στην Αττική, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, στη 

Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο. Αντίστοιχα, τα µεγαλύτερα µέσα 

ετήσια ύψη βροχής παρατηρούνται στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιονίου, στη δυτική 

και κεντρική Πελοπόννησο καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. 

Ο επόµενος χάρτης αφορά το µέσο ετήσιο ποσοστό σχετικής υγρασίας. Η σχετική 

υγρασία προσδιορίζει πόσο κοντά στο σηµείου κορεσµού σε υδρατµούς βρίσκεται ο 

ατµοσφαιρικός αέρας. Με άλλα λόγια, είναι ο λόγος των υδρατµών στον αέρα προς 

την µέγιστη απαιτούµενη ποσότητα υδρατµών για να κορεστεί. Σχετική υγρασία 0%  

σηµαίνει πλήρη έλλειψη υδρατµών και 100% κορεσµένη ατµόσφαιρα σε υδρατµούς.  

Τα µεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας, της τάξης άνω του 70%, απαντώνται 

στα δυτικά παράλια της χώρας και τα νησιά του Ιονίου και στα περισσότερα νησιά 

του Αιγαίου. Αντίστοιχα, ποσοστά κάτω από 64% παρατηρούνται στα ηπειρωτικά της 

χώρας και στην Κρήτη.  
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Χάρτης 3.7: Σχετική υγρασία 
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Με τον όρο ηλιοφάνεια προσδιορίζεται η καιρική συνθήκη κατά την οποία ο ήλιος 

δεν κρύβεται πίσω από σύννεφα. Από την ΕΜΥ καταγράφονται οι ώρες ηλιοφάνειας 

κάθε σταθµού.  

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσες ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας ανά 

σταθµό. ∆υστυχώς, στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχουν δεδοµένα και για τους 

130 σταθµούς. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι µικρότερες τιµές καταγράφονται στα 

εσωτερικά βόρεια και κεντρικά ορεινά   συγκροτήµατα της Ελληνικής χερσονήσου 

ενώ οι τιµές αυξάνονται προς το νότο και προς τις ακτές µε τις µέγιστες τιµές να 

παρατηρούνται στις ακτές της Κρήτης και στις νότιες παράκτιες περιοχές.  

 
Χάρτης 3.8: Ώρες ετήσιας ηλιοφάνειας 

Οι χαµηλότερες τιµές παρουσιάζονται στα ορεινά της Ηπείρου και στα εσωτερικά 

τµήµατα της Μακεδονίας και της Θράκης γεγονός που οφείλεται στη µεγάλη 
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ορεογραφική νέφωση, η οποία σχηµατίζεται από τις αέριες µάζες που ανυψώνονται 

λόγω των ορεινών εµποδίων. 

Οι αναµενόµενες ώρες ετήσιας ηλιοφάνειας της χώρας σύµφωνα µε το γεωγραφικό 

πλάτος της είναι περίπου 4400 h εφόσον η τοποθεσία (σταθµός)  δεν σκιάζεται από 

εµπόδια (βουνά, κτήρια, δέντρα). Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το 

ποσοστό των αναµενόµενων ωρών ηλιοφάνειας ετησίως. Το ποσοστό αυτό 

κυµαίνεται από 50% στη βόρεια Ελλάδα έως και πάνω από 65% στα νησιά του 

Αιγαίου, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. 

 

 
Χάρτης 3.9: Ποσοστό αναµενόµενων ωρών ετήσιας ηλιοφάνειας 

Στον αντίποδα της µέτρησης των ωρών ηλιοφάνειας υπάρχει η παρατήρηση των 

νεφώσεων. Νέφωση είναι η κλασµατική κάλυψη του ουρανού από νέφη και εκτιµάται 

εµπειρικά σε οκτάβαθµη κλίµακα. 
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Το νέφος ακολουθεί, εν γένει, την αντίστροφη κατανοµή των ωρών ηλιοφάνειας. 

∆ηλαδή στις περιοχές µε τις λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας παρατηρούνται τα 

µεγαλύτερα κλάσµατα νέφωσης και αντιστρόφως. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές 

περιπτώσεις όπου δεν τηρείται αυτός ο κανόνας και παρατηρούνται µεγάλες 

αποκλίσεις σε γειτονικούς σταθµούς. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους λειτουργίας των σταθµών καθώς και στην ύπαρξη 

φυσικών ή τεχνητών εµποδίων. 

 
Χάρτης 3.10: Νέφος 

Οι ακόλουθοι χάρτες αναφέρονται στην κατά µέσο όρο συχνότητα εµφάνισης (σε 

ηµέρες) στη διάρκεια ενός έτους διαφόρων ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων.  

Το σύνολο των κατακόρυφων ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων που αποφέρουν 

µετρήσιµη ποσότητα νερού, είτε υγρής είτε στερεής µορφής, ονοµάζεται υετός και 

περιλαµβάνει κυρίως τη βροχή, το χιόνι και το χαλάζι. 
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Ο πρώτος χάρτης παρουσιάζει τις κατά µέσο όρο ηµέρες υετού ανά έτος σε κάθε 

σταθµό. Οι περισσότερες ηµέρες υετού παρατηρούνται, στη δυτική και κεντρική 

Ελλάδα καθώς και στα νησιά του Ιονίου µε πάνω από 115 ηµέρες υετού ετησίως, 

δηλαδή περίπου το 1/3 του έτους. Αντίστοιχα, η ανατολική χώρα και κυρίως η 

Αττική, η Κρήτη, η ανατολική Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου έχουν τις 

λιγότερες ηµέρες υετού ετησίως, λιγότερο από 55 ηµέρες.  

Όπως έχει αναφερθεί προηγούµενα, το γεγονός αυτό οφείλεται στην ορεογραφική 

κατακρήµνιση της Πίνδου που έχει ως αποτέλεσµα περισσότερες ηµέρες υετού στη 

δυτική Ελλάδα σε σχέση µε την ανατολική. 

 
Χάρτης 3.11: Ηµέρες υετού 
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Στη συνέχεια διαχωρίζονται οι ηµέρες υετού, σε ηµέρες βροχής, καταιγίδας, 

χαλαζιού και χιονιού.  

Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι µέρες βροχής ανά έτος σε κάθε σταθµό. 

Η βροχή είναι η κοινότερη µορφή υδροµετεώρων και αποτελείται από 

βροχοσταγονίδια που φτάνουν σε υγρή µορφή στην επιφάνεια της γης.  

Όπως ήταν αναµενόµενο οι ηµέρες βροχής ακολουθούν την ίδια κατανοµή σε 

δυτική και ανατολική Ελλάδα. Οι λιγότερες ηµέρες βροχής παρατηρούνται  στα 

νησιά του νότιου Αιγαίου, στη Αττική, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία και στην 

ανατολική Πελοπόννησο.  

Στον αντίποδα οι περισσότερες ηµέρες βροχής κατεγράφησαν στην Ήπειρο, στα 

νησιά του Ιονίου και στις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της βόρειας 

Ελλάδας. 

 
Χάρτης 3.12: Ηµέρες βροχής 
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Όταν η ένταση της βροχής είναι υψηλή (>15 mm/h) και συνοδεύεται από 

κεραυνούς τότε το φαινόµενο ονοµάζεται καταιγίδα. Η καταγραφή και 

παρακολούθηση των καταιγίδων είναι υψίστης σηµασίας, ιδίως σε άνυδρες περιοχές, 

καθώς µπορεί  προκαλέσει φαινόµενα πληµµυρών κυρίως όταν το υπέδαφος δεν είναι 

κατάλληλο να διοχετεύσει και να απορροφήσει τόση µεγάλη ποσότητα νερού σε 

µικρό χρονικό διάστηµα. 

 
Χάρτης 3.13: Ηµέρες καταιγίδας 

Οµοίως µε το φαινόµενο της βροχής, οι περισσότερες ηµέρες καταιγίδας 

κατεγράφησαν στη δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, στις περιοχές που παρατηρούνται οι 

λιγότερες ηµέρες καταιγίδας παρουσιάζονται και τα περισσότερα προβλήµατα. Όπως, 

για παράδειγµα, στην περίπτωση της Αττικής όπου οι ηµέρες καταιγίδας κυµαίνονται 

από 15-25 ετησίως αλλά τα προβλήµατα που έχουν προκληθεί από καταιγίδες κατά 

καιρούς είναι τεράστια. 
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Το χαλάζι είναι και αυτό µια µορφή υετού που αποτελείται από µικρές σφαίρες ή 

κοµµάτια πάγου µε διαµέτρο από 0,5 έως και πάνω από 10 εκατοστά τα οποία 

πέφτουν είτε µεµονοµένα ή συσσωµατωµένα σε ακανόνιστους σβώλους. 

Το φαινόµενο αυτό είναι πιο σπάνιο από ότι η βροχή και για αυτό ο µέγιστος 

αριθµός ηµερών χαλαζιού  φτάνει µόλις τις 5. Ωστόσο, ακολουθεί την κατανοµή του 

υετού στον ελλαδικό χώρο µε τα δυτικά να έχουν πάνω από 2-3 ηµέρες χαλαζιού ενώ 

η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα έχει κατά µέσο όρο λιγότερο από 1 ηµέρα. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι και τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν πολλές ηµέρες χαλαζιού. 

 

 
Χάρτης 3.14: Ηµέρες χαλαζιού 

Η τελευταία µορφή κατακόρυφων κατακρηµνίσεων είναι αυτή του χιονιού, το 

οποίο αποτελείται από συσσωµατώµατα παγοκρυστάλλων τα οποία συνθέτουν 

χαρακτηριστικές νιφάδες εξαγωνικής µορφής. Η εµφάνιση του χιονιού εξαρτάται 

άµεσα από τη θερµοκρασία καθώς το ισοθερµικό στρώµα της θερµοκρασίας των 0 

βαθµών Κελσίου πρέπει να απέχει λιγότερο από 300 m από την επιφάνεια του 
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εδάφους. Το χιόνι σχηµατίζεται κυρίως όταν οι υδρατµοί µετατρέπονται απευθείας σε 

πάγο µε τη διαδικασία της εξάχνωσης χωρίς να µεσολαβεί η υγρή φάση. 

Για το λόγο αυτό, οι ηµέρες χιονιού ακολουθούν την κατανοµή των ηµερών 

παγετού. Έτσι, οι περισσότερες ηµέρες παρατηρούνται  σε όλες τις ορεινές περιοχές 

και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.  

Αντίστοιχα, στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές παρατηρείται από µία έως 

καµία ηµέρα χιονιού καθώς στις περιοχές αυτές είναι δύσκολο να υπάρξουν οι 

απαραίτητες θερµοκρασίες. 

 
Χάρτης 3.15: Ηµέρες χιονιού 
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Η δηµιουργία της δρόσου, της πάχνης και της οµίχλης οφείλεται στις 

συµπυκνώσεις υδρατµών µικρής κλίµακας που συµβαίνουν κοντά στην επιφάνεια της 

γης. Πιο συγκεκριµένα, η δρόσος σχηµατίζεται κατά τις νύχτες εκείνες της άνοιξης ή 

του χειµώνα, κατά τις οποίες οι επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες διατηρούν 

ανέφελους ουρανούς. Με τέτοιες συνθήκες το έδαφος ακτινοβολεί πολύ έντονα και 

χάνει µεγάλα ποσά θερµότητας. Ο ατµοσφαιρικός αέρας, που βρίσκεται σε επαφή µε 

το έδαφος, ψύχεται και αυτός, λόγω επαφής, και πλησιάζει τη θερµοκρασία του 

σηµείου δρόσου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διατηρείται θετική (> 0° 

C). Ακόµη σηµαντικό είναι να επικρατεί άπνοια στην περιοχή, ή αν πνέουν άνεµοι, η 

ταχύτητα τους, που µετρείται σε ύψος 2 µέτρων από το έδαφος, να είναι µικρότερη 

των 10 km/h. Η δρόσος σχηµατίζεται κυρίως στα φύλλα των φυτών και της χλόης, σε 

επιφάνειες που παρουσιάζουν µεγάλη θερµική αγωγιµότητα και γενικά σε κάθε 

επιφάνεια που παρουσιάζει αιχµηρό χαρακτήρα, γιατί στα σηµεία αυτά η απώλεια 

θερµότητας είναι πιο έντονη. Η δρόσος αποτελεί µια ασθενή απόθεση ύδατος , η 

οποία είναι χρήσιµη για τα φυτά στα ξηρά κλίµατα.. 

Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι ηµέρες δρόσου στους 130 σταθµούς. Η 

δρόσος παρατηρείται κυρίως στις παράκτιες περιοχές όπου και παρατηρούνται τα 

µεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας (Χάρτης 3.6). Εξαίρεση αποτελούν οι 

σταθµοί στα ορεινά της Πελοποννήσου.  
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Χάρτης 3.16: Ηµέρες δρόσου 

Αντίστοιχα, οι προϋποθέσεις δηµιουργίας της πάχνης είναι ίδιες µε αυτές της 

δρόσου, µε τη µόνη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή η θερµοκρασία του σηµείου 

δρόσου είναι αρνητική (<0° C). Κατά τη συµπύκνωση των υδρατµών του αέρα, αυτοί 

παίρνουν κατευθείαν τη στερεά µορφή και σχηµατίζουν ένα λευκό πυκνό πέπλο, που 

καλύπτει τα φυτά και πολλές φορές και τα δέντρα. είναι ίδιες µε αυτές της δρόσου 

µόνο που σε αυτή την περίπτωση η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου είναι κάτω από 

το µηδέν µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται παγοκρύσταλλοι. 
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Στην περίπτωση της πάχνης, επειδή παίζουν σηµαντικό ρόλο οι χαµηλές 

θερµοκρασίες, οι ηµέρες εµφάνισής της είναι περισσότερες στα ορεινά και βόρεια της 

χώρας όπου σηµειώνονται συχνότερα θερµοκρασίες κάτω του µηδενός. Με άλλα 

λόγια, η εµφάνιση της πάχνης ακολουθεί την ίδια κατανοµή µε αυτή των ηµερών 

παγετού (Χάρτης 4.5). 

 
Χάρτης 3.17: Ηµέρες πάχνης 
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Τέλος, η οµίχλη αποτελεί το προϊόν της συµπύκνωσης υδρατµών στα χαµηλότερα 

στρώµατα της ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία υδροσταγονιδίων τα οποία  

αιωρούνται στην ατµόσφαιρα και διαχέουν το φως προς όλες τις διευθύνσεις 

περιορίζοντας την ορατότητα. Πρακτικά, είναι ένα σύννεφο που εφάπτεται του 

εδάφους. 

Οι περισσότερες ηµέρες οµίχλης παρατηρούνται στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας 

και κυµαίνονται από 30 και 45 ηµέρες. Αντίστοιχα, στις παράκτιες περιοχές και στα 

νησιά οι ηµέρες οµίχλης είναι ελάχιστες (κάτω από 5 ετησίως).  

 
Χάρτης 3.18: Ηµέρες οµίχλης 
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Συσχέτιση µέσου µηνιαίου-ετήσιου µε µέγιστου 

ηµερήσιου ύψους  

4.1.   Εισαγωγή  

Από τα µετεωρολογικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από την ΕΜΥ κατά τα έτη 

1957 έως 1997 σε 130 µετεωρολογικούς σταθµούς µπορούν να προκύψουν χρήσιµα 

συµπεράσµατα αναφορικά µε το κλίµα της χώρας και τις µεταβολές που 

παρουσιάζονται ανά περιοχή. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία του κλίµατος µιας περιοχής είναι αυτό της 

βροχόπτωσης. Τα στοιχεία της ΕΜΥ περιέχουν πληροφορίες για το ποσό της 

βροχόπτωσης σε ηµερήσια, σε µηνιαία και σε ετήσια βάση.  

Όπως αναφέρεται σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα ύψη βροχής είναι πολύ 

µεγαλύτερα στη δυτική Ελλάδα σε σχέση µε την ανατολική (Χάρτης 3.6). Ωστόσο, τα 

µέγιστα ηµερήσια ύψη βροχής δεν ακολουθούν την ίδια κατανοµή µε αποτέλεσµα, σε 

ορισµένες περιοχές, να αναλογούν σε ένα µεγάλο µέρους του αντίστοιχου µέσου 

ετήσιου ύψους βροχής. Με άλλα λόγια, ένα µεγάλο ποσοστό του ετήσιου ύψους 

βροχής να παρατηρείται σε 1 ηµέρα.  

Με τα υπάρχοντα δεδοµένα κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µελέτη του ποσοστού της 

ετήσιας και της µηνιαίας βροχόπτωσης που παρατηρείται σε µία ηµέρα. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε χάρτες µε χρωµατική κλίµακα για το ποσοστό κάθε 

σταθµού. 

Παράλληλα, διερευνήθηκε η συσχέτιση του λόγου µέγιστο ηµερήσιο (ΜΗΥΒ) 

προς µέσο ετήσιο ή µηνιαίο ύψος βροχής (MEYB ή ΜΜΥΒ) µε το αντίστοιχο 

συνολικό ετήσιο ή µηνιαίο ύψος βροχής από όπου προέκυψαν χρήσιµα 

συµπεράσµατα. 

4.2.   Χάρτες-∆ιαγράµµατα 

Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό του µέσου ετήσιου ύψους 

βροχής που παρατηρήθηκε σε µία ηµέρα. Στη δυτική και στη βόρεια Ελλάδα 

παρατηρούνται τα χαµηλότερα ποσοστά που φτάνουν έως το 20%. Αντίστοιχα, στην 

Κεφάλαιο 4 
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ανατολική Ελλάδα και στην Κρήτη παρατηρούνται τα µεγαλύτερα ποσοστά δηλαδή 

πάνω 35%.  

Στην ανατολική Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζονται 

ποσοστά πάνω από το 50%, δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος του ετήσιου ύψους βροχής 

καταγράφηκε µέσα σε µία µόνο ηµέρα. Συγκεκριµένα, τα υψηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στη Μύκονο, στο Βέλο Κορινθίας και στο Λεωνίδιο µε  τιµές 51%, 

63% και 52% αντίστοιχα. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται επίσης στην Αττική, στην 

Θεσσαλία, στα νησιά του Αιγαίου καθώς και στα ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. 

 

 
Χάρτης 4.1: Ποσοστό µέσου ετήσιου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα 

Ακολούθως, παρουσιάζεται το διάγραµµα συσχέτισης λόγου ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ µε το 

αντίστοιχο µέσο ετήσιο ύψος βροχής. Όπως παρατηρείται η πλειοψηφία των σταθµών 

έχουν λόγο ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ από 0,1 έως 0,3 είτε πρόκειται για περιοχές µε µεγάλο 

ετήσιο ύψος βροχής (πάνω από 700 mm ετησίως) είτε πρόκειται για περιοχές µε 

χαµηλά ετήσια ύψη βροχής. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι οι 
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µεγαλύτεροι λόγοι σηµειώνονται στις περιοχές όπου το ετήσιο ύψος βροχής δεν 

ξεπερνά τα 500 mm.   

 
∆ιάγραµµα 4.1: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο ετήσιο ύψος βροχής 

Αφού προσδιορίστηκε το ποσοστό του µέσου ετήσιου ύψος βροχής που 

παρατηρείται σε µία ηµέρα κρίθηκε σκόπιµο η µελέτη αυτή να γίνει και σε µηνιαία 

βάση. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι χάρτες που παρουσιάζουν το ποσοστό του µέσου 

µηνιαίου ύψους βροχής που παρατηρήθηκε σε µία ηµέρα για κάθε µήνα του έτους 

καθώς και τα αντίστοιχα διαγράµµατα που αφορούν τη συσχέτιση του λόγου Μέγιστο 

Ηµερήσιο Ύψος Βροχής/ Μέσο Μηνιαίο Ύψος Βροχής  µε το αντίστοιχο Μέσο 

Μηνιαίο Ύψος Βροχής. 

Για την καλύτερη παρουσίαση και κατανόηση των εν λόγω χαρτών και 

διαγραµµάτων οι µήνες χωρίστηκαν σύµφωνα µε τις εποχές του έτους. Οι εποχές 

αποτελούν τη διαίρεση του έτους σύµφωνα µε τα οµοιογενή κλιµατικά 

χαρακτηριστικά ένα από τα οποία είναι και το ύψος βροχής. Έτσι, αναµένεται µία 

οµοιογένεια στα αποτελέσµατα ανάλογα µε τις εποχές. 

Οι εποχές του έτους είναι τέσσερις: χειµώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τον χειµώνα οι µήνες που περιλαµβάνονται σε αυτή την 

εποχή είναι ο ∆εκέµβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Στους χάρτες που 

ακολουθούν (Χάρτης 4.2, Χάρτης 4.3, Χάρτης 4.4) παρουσιάζεται το ποσοστό του 

µέσου µηνιαίου ύψος βροχής που παρατηρήθηκε σε 1 ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. 
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Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να ξεπερνά το 100% καθώς τα µεµονωµένα 

περιστατικά βροχής κάποιου έτους µπορούν να ξεπεράσουν το µέσο µηνιαίο ύψος 

βροχής όλων των ετών λειτουργίας των µετεωρολογικών σταθµών.  

Συγκεκριµένα, για τους χειµερινούς µήνες το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 50% 

έως 200%, δηλαδή στη διάρκεια λειτουργίας του εκάστοτε σταθµού υπήρχε 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο βροχής µε ύψος βροχής το οποίο αντιστοιχεί στο µισό έως 

και στο τετραπλάσιο του µέσου µηνιαίου ύψος βροχής. 

Στους ακόλουθους χάρτες παρατηρείται ότι η κατανοµή των ποσοστών του 

µηνιαίου ύψους βροχής σε µία ηµέρα ακολουθεί την κατανοµή του αντίστοιχου 

ετήσιου ποσοστού. Αυτό είναι απολύτως εύλογο καθώς οι µήνες του χειµώνα µαζί µε 

τους µήνες του φθινοπώρου αποτελούν τους πιο βροχερούς µήνες του έτους, δηλαδή 

καταγράφονται τα µεγαλύτερα µέσα µηνιαία ύψη βροχής όλων των σταθµών. 

Αναλυτικότερα, στον χάρτη του ∆εκεµβρίου τα χαµηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στην δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου, στην 

κεντρική και ορεινή Κρήτη και στη βόρεια Ελλάδα. Οι µεγαλύτερες τιµές 

παρατηρούνται εν γένει στην κεντρική και κυρίως ανατολική Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριµένα, ποσοστά πάνω από το 110% παρουσιάζονται στη Θεσσαλία, στην 

Αττική, στη βόρεια Εύβοια καθώς και στα δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. 
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Χάρτης 4.2: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-∆εκέµβριος 
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Ανάλογη είναι η κατανοµή των ποσοστών και για τον µήνα Ιανουάριο, όπου οι 

µεγαλύτερες τιµές παρατηρούνται στον Βόλο και στην Κόρινθο και ξεπερνούν το 

275%. Υψηλά ποσοστά παρουσιάζονται, επίσης, στην Αττική και στην ανατολική 

Πελοπόννησο. Στην Κρήτη, στα νησιωτικά της χώρας καθώς και στη βόρεια Ελλάδα 

καταγράφονται τα χαµηλότερα ποσοστά (<75%) µε εξαίρεση ορισµένους σταθµούς 

στην περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στη βόρεια Ελλάδα οι τιµές 

κυµαίνονται κυρίως από πολύ χαµηλές έως 150% εκτός από τον σταθµό της 

Κοµοτηνής που ξεπερνά το 200%. 

 
Χάρτης 4.3: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Ιανουάριος 

Όπως και στους δύο προηγούµενους χειµερινούς µήνες, έτσι και για το µήνα 

Φεβρουάριο, τα ποσοστά ακολουθούν την αντίστοιχη κατανοµή µε τα µέγιστα 

ποσοστά (> 180% ) να σηµειώνονται στη Θάσο, στη Λήµνο, στην Αττική και στο 

Άστρος Κυνουρίας.  
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Γενικότερα, στην ανατολική Ελλάδα και στη Μακεδονία παρατηρούνται ποσοστά 

πάνω από 150% ενώ οι χαµηλότερες τιµές κυριαρχούν στη δυτική Ελλάδα και τα 

νησιωτικά της χώρας. 

 
Χάρτης 4.4: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Φεβρουάριος 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράµµατα συσχέτισης του λόγου 

ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ µε το αντίστοιχο µέσο µηνιαίο ύψος βροχής για τους τρεις 

χειµερινούς µήνες. 

Οι τιµές του λόγου αυτού κυµαίνονται και για τους τρεις µήνες από 0,5-2,5 και 

αντιστοιχούν σε µηνιαία ύψη βροχής από 50 mm έως 200 mm. Παρατηρείται, εν 

γένει, ότι η πλειοψηφία των τιµών του λόγου βρίσκονται µεταξύ του 0,5-1,5 και 

αντιστοιχούν σε µηνιαία ύψη βροχής 50-150 mm. 

Οι µεγαλύτερες τιµές του λόγου αντιστοιχούν σε µικρά µηνιαία ύψη βροχής, 

δηλαδή οι τιµές πάνω από 1,5 παρατηρούνται σε περιοχές µε µέσο µηνιαίο ύψος 

βροχής 50-100 mm. Αντιθέτως, στις περιοχές µε τα µεγαλύτερα µηνιαία ύψη βροχής 

51 



Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος 
∆ιπλωµατική Εργασία 

 

    
 

∆.Π.Μ.Σ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» 
 

(> 150 mm) αντιστοιχούν λόγοι περίπου στο 0,5. Με άλλα λόγια στις περιοχές µε 

υψηλά µηνιαία ύψη βροχής παρουσιάζονται επεισόδια βροχής µε ύψος που αναλογεί 

το πολύ στο µισό του µηνιαίου, ενώ στις περιοχές µε µικρά µηναία ύψη βροχής 

παρατηρούνται επεισόδια βροχής µε έως και υπερδιπλάσιο ύψος βροχής από το µέσο 

µηνιαίο.  

 
∆ιάγραµµα 4.2: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-∆εκέµβριος 

Πιο συγκεκριµένα, για το µήνα ∆εκέµβριο, οι τιµές του λόγου ακολουθούν την 

γενικότερη κατανοµή των χειµερινών µηνών, δηλαδή κυµαίνονται από 0,5 έως 1,5 

και αναλογούν σε µέσα µηνιαία ύψη βροχής από 50 έως 150 mm. 

Οι περιοχές µε λόγο από 1,5-2,5 αντιστοιχούν έχουν µέσο µηνιαίο ύψος βροχής 50 

mm, δηλαδή στις περιοχές όπου το µέσο µηνιαίο ύψος βροχής είναι 50 mm 

καταγράφηκαν έως και 150 mm σε µία ηµέρα. Αντίθετα, στις περιοχές µε ύψη βροχής 

από 150 mm-300 mm το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής που έχει καταγραφεί δεν 

ξεπερνά τα 75 mm µε 150 mm αντίστοιχα. 

Στον Ιανουάριο, αν και γενικά ακολουθείται η ανάλογη κατανοµή των χειµερινών 

µηνών παρατηρούνται ορισµένες εξαιρέσεις. 

 Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται αρκετές περιοχές µε µέσο µηνιαίο ύψος βροχής 

µικρότερο των 50 mm µε τον αντίστοιχο λόγο να κυµαίνεται από 0,5-1,5. 

Επίσης, παρατηρούνται πολλές περιοχές µε µηνιαίο ύψος βροχής πάνω από 150 

mm ενώ ο αντίστοιχος λόγος εξακολουθεί να κυµαίνεται κοντά στο 0,5 µε 1 καθώς 
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και περιοχές, µε χαµηλά µηνιαία ύψη βροχής, όπου το  µέγιστο ηµερήσιο ύψος 

βροχής αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του µέσου µηνιαίου. 

 
∆ιάγραµµα 4.3: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Ιανουάριος 

Για τον Φεβρουάριο ισχύουν τα παραπάνω που αφορούν στους χειµερινούς µήνες 

µε εξαίρεση το γεγονός ότι είναι πολλές οι περιοχές µε µηνιαία ύψη βροχής κάτω των 

50 mm. Ωστόσο, οι λόγοι που αντιστοιχούν σε αυτές τις περιοχές κυµαίνονται από 

0,5 έως και 2, δηλαδή το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται από 25 mm έως 

100 mm. 
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∆ιάγραµµα 4.4: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Φεβρουάριος 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι χάρτες και τα διαγράµµατα των εαρινών µηνών: 

Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος. Τα ποσοστά των εαρινών µηνών κυµαίνονται από 75% 

έως και πάνω από 250% και ακολουθούν εν µέρει την κατανοµή των χειµερινών 

µηνών, δηλαδή στα δυτικά παρατηρούνται τα χαµηλότερα ποσοστά ενώ στα 

ανατολικά της χώρας τα υψηλότερα χωρίς όµως αυτό να αποτελεί κανόνα. 

Πιο συγκεκριµένα, στον χάρτη που ακολουθεί για τον µήνα Μάρτιο παρατηρείται 

η διαφοροποίηση µεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας όµως οι διαφορές των 

ποσοστών είναι πολύ µικρές µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου οι τιµές δεν ξεπερνούν το 75% ενώ 

στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Αττική, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία τα 

ποσοστά κυµαίνονται από 75-150%. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένοι σταθµοί στα 

νησιά του Αιγαίου, στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία µε τιµές πάνω 

από 200%. 
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Χάρτης 4.5: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Μάρτιος 

Σε αντίθεση µε τον χάρτη του Μαρτίου στον χάρτη του Απριλίου παρουσιάζονται 

πολλά ποσοστά πάνω από 200% κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Συγκεκριµένα, τα 

υψηλότερα ποσοστά (>275%) παρατηρούνται στην Αττική, την Κρήτη και τα νησιά 

του νοτίου Αιγαίου.  

Αντίστοιχα στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, στα νησιά του Ιονίου και εν γένει στη 

δυτική και βόρεια Ελλάδα παρατηρούνται τα χαµηλότερα ποσοστά του µέσου 

µηνιαίου ύψος βροχής σε 1 ηµέρα.  
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Χάρτης 4.6: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Απρίλιος 

Τελευταίος εαρινός µήνας είναι ο Μάιος όπου παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις 

από τους άλλους δύο µήνες της άνοιξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέσα 

µηνιαία ύψη βροχής του Μαΐου είναι αισθητά χαµηλότερα κυρίως στη νότια Ελλάδα 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους εαρινούς µήνες. 

Έτσι, στη νότια Ελλάδα παρουσιάζονται ποσοστά πάνω από 275% κυρίως στην 

Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια της Πελοποννήσου. Υψηλά ποσοστά 

της τάξης του 200-275% παρατηρούνται επίσης στη Θεσσαλία και την Αττική. 

Αντίστοιχα, τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη βόρεια Ελλάδα, στην 

κεντρική Πελοπόννησο και την Ήπειρο. 
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Χάρτης 4.7: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Μάιος 

Ακολουθούν τα διαγράµµατα συσχέτισης λόγου ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ µε το αντίστοιχο 

µέσο µηνιαίο ύψος βροχής για τους τρεις εαρινούς µήνες. Και στα τρία διαγράµµατα 

οι περισσότερες τιµές του λόγου κυµαίνονται από 0,5-3 και αντιστοιχούν σε µικρό 

µέσο µηνιαίο ύψος βροχής που φτάνει έως τα 100 mm, δηλαδή το µισό από το µέσο 

µηνιαίο ύψος βροχής των χειµερινών µηνών. 

Για τον Μάρτιος, οι τιµές του λόγου κυµαίνονται κυρίως µεταξύ 0,5-2 και 

αντιστοιχούν σε περιοχές µε µέσο µηνιαίο ύψος βροχής 30-100 mm. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισµένες περιοχές µε λόγο από 2 έως και πάνω από 3 µε µηνιαίο ύψος 

βροχής 20-50 mm, δηλαδή το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής φτάνει έως και το 

τριπλάσιο του µηνιαίου (60-150 mm).  

Αντίστοιχα, υπάρχουν περιοχές µε µέσο µηνιαίο ύψος βροχής 150 mm που όµως 

το µέγιστο ηµερήσιο κυµαίνεται από 75 έως 150 mm. 
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∆ιάγραµµα 4.5: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Μάρτιος 

Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η συσχέτιση του λόγου ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ 

µε το αντίστοιχο µέσο µηνιαίο ύψος βροχής για το µήνα Απρίλιο. Όπως παρατηρείται 

τα µηνιαία ύψη βροχής είναι αισθητά µικρότερα από εκείνα του Μαρτίου και 

κυµαίνονται από 20 έως 60 mm. 

Παρότι τα µηνιαία ύψη βροχής είναι µικρότερα οι τιµές του λόγου εξακολουθούν 

να είναι από 0,5 έως 2 για τις περισσότερες περιοχές. Κατά κανόνα, το µέγιστο 

ηµερήσιο ύψος βροχή στους εαρινούς µήνες είναι είτε ίσο µε το µισό του µηνιαίου 

είτε έως και το διπλάσιό του ανεξάρτητα από την τιµή του µέσου µηνιαίου ύψος 

βροχής. 

 
∆ιάγραµµα 4.6: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Απρίλιος 
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Τον Μάιο, όπως και τον Απρίλιο, τα µηνιαία ύψη βροχής είναι χαµηλά δηλαδή 

κυµαίνονται µεταξύ 10 mm και 60 mm. Ο αντίστοιχος λόγος ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ είναι 1-

4 µε τις µε µεγαλύτερες τιµές να παρατηρούνται σε περιοχές µε µηνιαίο ύψος βροχής 

10-20 mm. 

Οι χαµηλότερες τιµές του λόγου (περίπου 1) παρατηρούνται στις περιοχές µε 

µηνιαίο ύψος βροχής 30-70 mm, δηλαδή στις περιοχές αυτές το µέσο µηνιαίο ύψος 

βροχής αντιστοιχεί σε µία ηµέρα βροχής. 

 
∆ιάγραµµα 4.7: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Μάιος 

Κατά τους τρεις θερινούς µήνες, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, η κατανοµή του 

ποσοστού της µηνιαίας βροχόπτωσης σε 1 ηµέρα διαφέρει σηµαντικά από τα 

προηγούµενα ενώ παράλληλα παρατηρούνται πολύ µεγαλύτερα ποσοστά. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι µήνες του καλοκαιριού είναι οι µήνες µε τα 

χαµηλότερα ύψη βροχής τα οποία κυµαίνονται κοντά στο µηδέν. Έτσι, ένα επεισόδιο 

βροχής µε πολύ µικρό ύψος µπορεί να αποτελέσει έως και το εννεαπλάσιο του µέσου 

µηνιαίου ύψους βροχής. 

Επίσης, παρατηρείται ότι τους θερινούς µήνες τα µεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνονται στη νότια Ελλάδα ενώ τα µικρότερα στη βόρεια, δηλαδή δεν 

ακολουθούν την κατανοµή του ετήσιου ποσοστού. Ωστόσο, επειδή τα µηνιαία ύψη 

βροχής των µηνών αυτών είναι πολύ µικρά σε σχέση µε τον υπολοίπων δεν 

επηρεάζουν την ετήσια κατανοµή. 
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Χάρτης 4.8: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Ιούνιος 

Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται το ποσοστό του µηνιαίου ύψος βροχής που 

παρατηρήθηκε σε µία ηµέρα για το µήνα Ιούνιου. Τα υψηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο ενώ κινούµενοι προς βορρά τα 

ποσοστά σταδιακά µειώνονται µε τα χαµηλότερα να παρατηρούνται στη Μακεδονία. 

Οµοίως µε τον Ιούνιο, τα υψηλότερα ποσοστά του Ιουλίου παρατηρούνται στη 

νότια Ελλάδα, ενώ στα νησιά του Αιγαίο, την Κρήτη και τα παράλια της 

Πελοποννήσου τα ποσοστά ξεπερνούν το 900%. Μεσαίες τιµές παρατηρούνται στην 

Αττική και την κεντρική Ελλάδα, ενώ χαµηλές τιµές κυριαρχούν σε ολόκληρη τη 

βόρεια Ελλάδα. 
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Χάρτης 4.9: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Ιούλιος 

Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζεται το ποσοστό του µέσου µηνιαίου ύψους 

βροχής που παρατηρήθηκε σε 1 ηµέρα για τον µήνα Αύγουστο. Όπως και µε τους 

υπόλοιπους θερινούς µήνες έτσι και τον Αύγουστο τα ποσοστά κυµαίνονται από 

150% έως και πάνω από 950%.  

Η πλειοψηφία των σταθµών στα νησιά του Αιγαίο, στην Αττική και την Κρήτη 

έχουν πολύ υψηλά ποσοστά (>950%) ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιµές είναι 

κυρίως κάτω από το 150%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αρκετές περιοχές 

παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ γειτονικών σταθµών, όπως στην περιοχή 

της Αττικής. 
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Χάρτης 4.10: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Αύγουστος 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράµµατα συσχέτισης του λόγου 

ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ µε το αντίστοιχο µέσο µηνιαίο ύψος βροχής για τους τρεις θερινούς 

µήνες. Το µέσο µηνιαίο ύψος βροχής, όπως είναι αναµενόµενο, είναι πολύ µικρό για 

τους θερινούς µήνες και κυµαίνεται κυρίως από 0 έως 10 mm, ενώ οι αντίστοιχες 

τιµές του λόγου έχουν µεγάλο εύρος και φτάνουν έως και το 40. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα του Ιουνίου παρατηρούνται πολύ χαµηλά ύψη 

βροχής µε την πλειοψηφία των σταθµών να έχουν µέσο µηνιαίο ύψος βροχής κάτω 

από 10 mm. Επίσης, ο λόγος ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ για τους περισσότερους σταθµούς είναι 

κάτω από 10, δηλαδή τα επεισόδια βροχής που έχουν σηµειωθεί αντιστοιχούν έως και 

το δεκαπλάσιο του µέσου µηνιαίου για τον µήνα Ιούνιο. 

Αντιθέτως, για τους σταθµούς µε µέσο µηνιαίο ύψος βροχής από 10 mm έως 50 

mm οι τιµές του λόγου είναι κοντά στη µονάδα, δηλαδή στις περιοχές αυτές το 

µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής αντιστοιχεί στο µέσο µηνιαίο. 
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∆ιάγραµµα 4.8: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Ιούνιος 

Οµοίως και για τον µήνα Ιούλιο, η πλειοψηφία των µέσων µηνιαίων υψών βροχής 

έχουν χαµηλές τιµές (έως 20 mm) ενώ οι αντίστοιχοι λόγοι φτάνουν έως και το 25. 

Συγκεκριµένα, οι σταθµοί µε µηνιαίο ύψος βροχής έως και 10 mm έχουν λόγο από 0 

έως 25, ενώ οι σταθµοί µε µηνιαίο ύψος βροχής από 10 mm έως 40 mm αντιστοιχούν 

σε λόγους από 0 έως 4. 

 
∆ιάγραµµα 4.9: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Ιούλιος 
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Σε σχέση µε τους δύο προηγούµενους θερινούς µήνες, ο µήνας Αύγουστος έχει τα 

χαµηλότερα µέσα µηναία ύψη βροχής µε τις τιµές να κυµαίνονται κυρίως µεταξύ 0 

και 5 mm, ενώ στο σύνολο των τιµών καµία δεν ξεπερνά τα 30 mm. Στους σταθµούς 

µε µηνιαίο ύψος βροχής από 5 mm έως 30 mm το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής 

φτάνει έως και το πενταπλάσιο του µέσου µηνιαίου. Αντιθέτως, οι σταθµοί µε πολύ 

µικρό µηνιαίο ύψος βροχής (< 5 mm) έχουν µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής έως και 

40 φορές το αντίστοιχο µηνιαίο. 

 
∆ιάγραµµα 4.10: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Αύγουστος 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι χάρτες ποσοστού µέσου µηνιαίου ύψους βροχής 

σε µία ηµέρα για τους τρεις φθινοπωρινούς µήνες. Οι τιµές των ποσοστών αυτών 

φτάνουν έως και το 250% για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο, ενώ τα ποσοστά 

του µήνα Σεπτεµβρίου είναι παραπλήσια µε τα αντίστοιχα των καλοκαιρινών µηνών 

και φτάνουν έως και το 900%. 

Ωστόσο, η κατανοµή των ποσοστών είναι παρόµοια και για τους τρεις µήνες, 

δηλαδή τα µεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως 

στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ οι χαµηλότερες τιµές παρατηρούνται στη 

δυτική και βόρεια Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριµένα, για τον µήνα Σεπτέµβριο παρατηρούνται παρόµοιες τιµές και 

κατανοµή µε εκείνη των θερινών µηνών. Έτσι, παρότι είναι ο πρώτος µήνας του 

φθινοπώρου χαρακτηρίζεται από χαµηλά ύψη βροχής µε τα υψηλότερα ποσοστά να 

σηµειώνονται στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο και να µειώνονται βαίνοντας 
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βορειοδυτικά µε τις χαµηλότερες να παρατηρούνται στην Ήπειρο, την δυτική και την 

κεντρική Μακεδονίας. 

 

 
Χάρτης 4.11: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Σεπτέµβριος 

Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται τα ποσοστά µέσου µηνιαίου ύψους βροχής 

σε µία ηµέρα για τον µήνα Οκτώβριο. Η κατανοµή των ποσοστών για τον 

συγκεκριµένο µήνα ακολουθεί την ετήσια κατανοµή µε µεγάλα ποσοστά στα 

ανατολικά και χαµηλά ποσοστά στα δυτικά της χώρας. 

Τα µεγαλύτερα ποσοστά σηµειώνονται στα νησιά του Αιγαίου και την νότια 

Κρήτη µε τιµές πάνω από 250%, ενώ στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια της χώρας οι 

τιµές είναι κάτω από 125%. Στην Αττική, ωστόσο, παρατηρούνται µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξύ γειτονικών σταθµών της τάξης του 150%. 
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Χάρτης 4.12: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Οκτώβριος 

Τελευταίος χάρτης είναι αυτός του µήνα Νοεµβρίου, όπου οι τιµές του ποσοστού 

του µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα φτάνουν έως και πάνω από 250%. Οι 

υψηλότερες τιµές αντιστοιχούν σε σταθµούς στην ανατολική Πελοπόννησο, στην 

Αττική και στη Μαγνησία. 

Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη καθώς και στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα 

τα ποσοστά κυµαίνονται από 75% έως 150%, ενώ στη δυτική Ελλάδα και την 

κεντρική Πελοπόννησο σηµειώνονται τα χαµηλότερα ποσοστά, δηλαδή κάτω του 

50%. 
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Χάρτης 4.13: Ποσοστό µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ηµέρα-Νοέµβριος 

Τα αντίστοιχα διαγράµµατα συσχέτισης του λόγου ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ και του µέσου 

µηνιαίου ύψους βροχής των µηνών του φθινοπώρου παρουσιάζονται ακολούθως. Σε 

γενικές γραµµές, τα µέσα µηνιαία ύψη βροχής είναι αισθητά µεγαλύτερα από εκείνα 

των θερινών µηνών κυρίως για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο. Οι τιµές του 

λόγου ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ είναι πολύ µικρότερες από εκείνες των θερινών µηνών, 

δηλαδή από 0 έως 4. Επίσης, οι τιµές του λόγου καθώς και των µέσων µηνιαίων υψών 

βροχής των µηνών του φθινοπώρου είναι ανάλογες µε τις αντίστοιχες τιµές των 

εαρινών µηνών. 
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Ωστόσο, όπως παρατηρείται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, για τον µήνα 

Σεπτέµβριο οι τιµές του λόγου και του µηνιαίου ύψους βροχής είναι ανάλογες µε 

εκείνες των µηνών του καλοκαιριού. ∆ηλαδή, τα µηνιαία ύψη βροχής είναι κάτω από 

30 mm για τους περισσότερους σταθµούς ενώ οι αντίστοιχες τιµές του λόγου φτάνουν 

έως και το 17. Αντιθέτως, για τους σταθµούς µε τα µεγαλύτερα µηνιαία ύψη βροχής 

(30-80 mm) το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής είναι έως και το διπλάσιο του 

µηνιαίου. 

 
∆ιάγραµµα 4.11: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Σεπτέµβριος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα διαγράµµατα του Οκτωβρίου και του Νοεµβρίου 

είναι όµοια µε εκείνα των εαρινών µηνών. Συγκεκριµένα, για τον µήνα Οκτώβριο τα 

µέσα µηνιαία ύψη βροχής είναι από 50 mm έως 150 mm ενώ ο αντίστοιχος λόγος 

ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ κυµαίνεται κυρίως µεταξύ 0,5 και 3,5.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι για τον µήνα Οκτώβριο είναι ελάχιστοι οι σταθµοί µε 

µεγάλο µέσο µηνιαίο ύψος βροχής που να αντιστοιχούν σε µικρό λόγο σε αντίθεση µε 

τα προηγούµενα διαγράµµατα. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι σταθµοί µε 

χαµηλό µηνιαίο ύψος βροχής (έως 50 mm) έχουν τους µεγαλύτερους λόγους (> 2,5).  
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∆ιάγραµµα 4.12: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Οκτώβριος 

Τέλος, στο διάγραµµα του Νοεµβρίου παρατηρείται ότι τα µέσα µηνιαία ύψη 

βροχής είναι µεταξύ 50 mm και 200 mm ενώ ο αντίστοιχος λόγος είναι από 0,5 έως 2. 

Και σε αυτό το διάγραµµα, όπως και στο προηγούµενο, οι τιµές των µηνιαίων υψών 

βροχής και των λόγων ΜΗΥΒ/ΜΜΥΒ είναι παρόµοιες µε τους θερινούς µήνες όµως 

είναι ελάχιστοι οι σταθµοί µε µεγάλο λόγο και µικρό µηνιαίο ύψος βροχής και 

αντιστρόφως. ∆ηλαδή, σε αντίθεση µε τους εαρινούς µήνες, οι περισσότεροι σταθµοί 

έχουν µικρό µέσο µηνιαίο ύψος βροχής και µικρό λόγο ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ. 

 
∆ιάγραµµα 4.13: Λόγος ΜΗΥΒ/ΜΕΥΒ  προς µέσο µηνιαίο ύψος βροχής-Νοέµβριος 
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Συµπεράσµατα 

• Το GIS είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στην ανάλυση χωρικών και µη 

δεδοµένων προσφέροντας µεγάλο εύρος χαρτογραφικών αποδόσεων µε τη 

δυνατότητα εναλλαγής των απεικονιζόµενων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. 

• Η µέση ετήσια θερµοκρασία στην Ελλάδα έχει υψηλές τιµές στα νότια και 

χαµηλές τιµές στα βόρεια της χώρας. Οι µεγαλύτερες απόλυτες θερµοκρασίες 

παρουσιάζονται κυρίως στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την Αττική ενώ οι 

χαµηλότερες απόλυτες θερµοκρασίες στα βόρια και κυρίως στα ορεινά. Στα 

ορεινά, επίσης, παρουσιάζεται και το µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών ενώ οι 

περισσότερες ηµέρες µερικού παγετού παρατηρούνται στα βόρια και στα ορεινά 

της Ελλάδος. 

• Η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα διαφοροποιείται από βορρά προς νότο µε τις 

περισσότερες ώρες να παρατηρούνται στην Κρήτη και τις νότιες παράκτιες 

περιοχές όπου το ποσοστό της αναµενόµενης ηλιοφάνειας είναι έως και πάνω από 

50%. Αντίστοιχα, η µικρότερη νέφωση παρουσιάζεται στις νότιες περιοχές από ότι 

στις βόρειες και κυρίως στις ορεινές περιοχές όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη 

νέφωση λόγω των ορεογραφικών νεφών. 

• Λόγω της ορεογραφικής κατακρήµνισης στα δυτικά της χώρας παρατηρούνται 

µεγάλα ύψη βροχής ενώ µικρά ύψη βροχής παρατηρούνται στις ανατολικές 

περιοχές της χώρας οι οποίες βρίσκονται στην οµβροσκιά της Πίνδου. 

• Ο µέσος όρος των ηµερών υετού είναι µεγαλύτερος στις δυτικές περιοχές της 

Ελλάδας από ότι στις ανατολικές όπως ήταν αναµενόµενο. Ο υετός περιλαµβάνει 

τα κατακρηµνίσµατα, βροχή, καταιγίδα, χαλάζι και χιόνι και ενώ ο µέσος όρος 

ηµερών βροχής και καταιγίδας ακολουθεί την κατανοµή του συνολικού υετού οι 

ηµέρες χαλαζιού και χιονιού διαφοροποιούνται. Όσον αφορά το χαλάζι οι ηµέρες 

χαλαζιού είναι ελάχιστες σε ολόκληρη τη χώρα µε εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου 

και του Ιονίου. Αντίστοιχα, οι ηµέρες χιονιού είναι περισσότερες στα κεντρικά της 

χώρας και εν γένει στις ορεινές περιοχές. 

      Κεφάλαιο 5 
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• Οι συµπυκνώσεις υδρατµών µικρής κλίµακας όπως είναι η δρόσος, η πάχνη και η 

οµίχλη παρατηρούνται περισσότερες ηµέρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια 

ορεινά της χώρας.  

• Το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής δεν είναι ανάλογο του µέσου ετήσιου. 

Συγκεκριµένα, σε περιοχές κυρίως στα ανατολικά της Ελλάδας µε χαµηλά µέσα 

ετήσια ύψη βροχής παρατηρούνται µεγάλα µέγιστα ηµερήσια ύψη βροχής. Έτσι, 

στις περιοχές αυτές το ποσοστό του µέσου ετήσιου ύψους βροχής σε µία ηµέρα 

είναι ιδιαιτέρως υψηλό. 

• Η κατανοµή των ποσοστών του µηνιαίου ύψους βροχής σε µία ηµέρα για τους 

χειµερινούς µήνες ακολουθεί την κατανοµή του αντίστοιχου ετήσιου ποσοστού 

καθώς αποτελούν τους πιο βροχερούς µήνες του έτους. Επίσης, στις περιοχές µε 

υψηλά µέσα µηνιαία ύψη βροχής παρουσιάζονται επεισόδια βροχής µε ύψος που 

αναλογεί έως και στο µισό του µηνιαίου, ενώ στις περιοχές µε µικρά µηναία ύψη 

βροχής παρατηρούνται επεισόδια βροχής µε ύψος έως και το υπερδιπλάσιο του 

µηνιαίου.  

• Τα ποσοστά των µέσων µηνιαίων υψών βροχής σε µία ηµέρα των εαρινών µηνών 

κυµαίνονται από 75% έως και πάνω από 250% και ακολουθούν εν µέρει την 

κατανοµή των χειµερινών µηνών, δηλαδή στα δυτικά παρατηρούνται τα 

χαµηλότερα ποσοστά ενώ στα ανατολικά της χώρας τα υψηλότερα χωρίς όµως 

αυτό να αποτελεί κανόνα. Το µέγιστο ηµερήσιο ύψος βροχής αντιστοιχεί έως και 

στο τριπλάσιο του µέσου µηνιαίου, το οποίο φτάνει έως τα 100 mm, δηλαδή το 

µισό από το µέσο µηνιαίο ύψος βροχής των χειµερινών µηνών. 

• Οι θερινοί µήνες έχουν τα χαµηλότερα ύψη βροχής τα οποία κυµαίνονται κοντά 

στο µηδέν. Έτσι, ένα επεισόδιο βροχής µε πολύ µικρό ύψος µπορεί να αποτελέσει 

έως και το εννεαπλάσιο του µέσου µηνιαίου ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά των 

µηνιαίων υψών βροχής σε µία ηµέρα συγκεντρώνονται στη νότια Ελλάδα και τα 

µικρότερα στη βόρεια. 

• Τα ποσοστά των µέσων µηνιαίων υψών βροχής σε µία ηµέρα φτάνουν έως και το 

250% για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο, ενώ τα ποσοστά του µήνα 

Σεπτεµβρίου είναι παραπλήσια µε τα αντίστοιχα των καλοκαιρινών µηνών και 

φτάνουν έως και το 900%. Τα µεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στην 

ανατολική Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ οι 

χαµηλότερες τιµές παρατηρούνται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. 
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