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Από τα τέλη του 19ου αιώνα



… έως τους σύγχρονους καιρούς

… 140   (2012):   αργότερα ευρύτερο

,     ενδιαφέρον απόΒρεταννούς ( . . π χ

μ       )  :ετρήσεις Βρεττανική Βάση Ακρωτήρι σε

 2008,  μ    201213, ξηρασία ευ ετάβλητος καιρός

   επεισόδια σκόνης

 



Έρευνα από κυβερνητικούς φορείς

μ μ  Τ ή αΜετεωρολογίας (~1970)
   μ   μΠυκνό δίκτυο ετεωρολογικών σταθ ών

 Πρόγνωση καιρού

~ 50  μ     μ  μ    δη οσιεύσεις σε θέ ατα ετεωρολογίας και
μ  κλί ατος

         της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου

   1983,         από το Σίλας Μιχαηλίδης και συνεργάτες

μ     , Ο άδαΠοιότηταςΑέρα

μ μ    Τ ή α Επιθεώρησης Εργασίας

  μ       μΜετρήσεις χη ικών αερίων και αερολυ άτων

 Σάββας Κλεάνθους

μ        Δη οσιεύσεις για τοπική αέρια ρύπανση

 



Aτμοσφαιρική/κλιματική έρευνα στο IKy

Atmospheric and Climate Modelling Group                    (2008)

μΚλί α ( ,  μ ,  ,    μ ,  μ ,  )αλλαγή δυνα ική προβολές βάσεις δεδο ένων εκτι ήσεις επιπτώσεις

μ  Ατ οσφαιρικήσύνθεση (   μ ,  μ ,     μ )αλληλεπιδράσεις φωτοχη είας αερολυ άτων νεφών και ετεωρολογίας

  μ       μ , μ / μ  Μοντέλλα παγκόσ ιας και περιφερειακής κλί ακας ετεωρολογικά κλι ατικά μ  δεδο ένα

μ  μετεωρολογικών ετρήσεων

Environmental Chemistry Observations Laboratory     (2012)

 Ποιότητα αέρα (μ   ,  ,  ) ετρήσεις επίγειες εναέριες δορυφορικές  

 

Υπερ-υπολογιστής CyTera

Eργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών



Aιωρούμενα σωματίδια (αερολύματα)

μ      Προσο οίωσηθειούχωνσε

μ   μπαγκόσ ια κλί ακα

EMAC full chemistry 31 levels 1.1 × 1.1◦

Model captures main spatial and 
temporal variations 

Upper panel: SO4  distribution:  Model and observations in 
μg/m3

Lower panel: correlation between model and observations 
for the year 20052008

Pozzer et al., Atm. Chem. Phys., 2012



Μεταφορά σκόνης

  μ    Επιτυχήςπροσο οίωση επεισοδίου

   σκόνηςστηνΚύπρο

EMAC full chemistry 31 levels 0.5 × 0.5◦

The 28th September 2011 event in Cyprus was caused 
by dust originating in the Negev desert

 

Daily average of dust load over the Eastern Mediterranean

.

AbdelKader et al., 2012.



Επιφανειακό όζον

     Περιοχή υψηλής ρύπανσης όζοντος

EMAC full chemistry 90 levels 1.1 × 1.1◦
Mediterranean and Middle East global hotspots of high 

ozone

Violation of air quality standards
Lelieveld et al., Atm. Chem. Phys., 2009

Model calculated mean surface O3 in excess of 40 ppbv averaged 
over the period July–August 2006, highlighting the subtropical 
band of ozone smog and pronounced hot spots over the Los 
Angeles and Persian Gulf regions.

Zanis et al., Atm. Chem. Phys., 2014

“ μ ”     μ  Λί νη όζοντος στην έση τροπόσφαιρα

μ       μ    Επηρεασ ός από υψηλές τι ές όζοντος
   από την στρατόσφαιρα



Επιφανειακό όζον

μ    Λεπτο ερής ανάλυση

μ      διακύ ανσης όζοντος στην

Κύπρο

 Μετρήσεις ΤΕΕ

μ    μ , Ση αντικός ρόλος ετεωρολογίας

μ      ικρή συνεισφορά εντόπιων

μεκπο πών

Fig. 6. Daily variability of O3, NOy, CO, temperature and relative humidity for the period 20/7–31/7/2013 at Agia Marina (black lines), Inia (blue lines) and Cavo 
Greco (red lines). On the 26th of July the wind direction, computed from the HYSPLIT back-trajectories over Cyprus, changed from “polluted” northerlies to 
“cleaner” westerlies. A strong decrease of O 3, NOy and CO mixing ratios and an increase of the relative humidity coupled with a decrease of temperature have 
been observed at the Agia Marina station.

Kleanthous et al., Sci. Total Env., 2014



Μεταφορά ραδιενέργειας

   

. 

Global distribution of total (wet and dry) deposition of 137Cs, which is 
modeled as a water soluble aerosol 

 

Christoudias et al., Atm. Chem. Phys., 2013

μ   μ   μ  μ         :Προσο οίωσηπαγκόσ ιας ατ οσφαιρικής εταφοράς και εναπόθεση ραδιονουκλιδίων από

το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα πιθανά πυρηνικά ατυχήματα παγκόσμια

Τotal relative risk from current, under construction and proposed nuclear 
power plants, from climatological total global cumulative dry and wet 
deposition, sedimentation of 137Cs, and equivalent effective dose to the 
population from exposure to the 50-year ground contamination over the 
2010-2030 period.

 Christoudias et al., Atm. Chem. Phys., 2014



Επικράτεια μοντέλλου PRECIS

A1B
25 x 25 km

LBC: HadCM3 AOGCM   1950-2099

Panos Hadjinicolaou



   Πρόγραμμα CIMME              

 Climate Change Impacts in the Eastern 

Mediterranean  Middle East

    Διεθνής συνεργασία

     μ , Κατάσταση του κλί ατος προβολές

   μ  Ανάδειξη το έων επιπτώσεων

http://www.cyi.ac.cy/climatechangemetastudyLelieveld et al., Clim. Change., 2012



  Πρόγραμμα UNDP-Lebanon
- Impact Assessment of Climate Change

   
plus ELARD (Lebanon), Atlantis/CyI (Cyprus)

http://www.moe.gov.lb/Climatechange/snc.html



Μειωμένη βροχόπτωση στο μέλλον

Panos Hadjinicolaou



Προβολές κλιματικών ακραίων: καύσωνες

Προβολές μοντέλλου PRECIS

Αυξανόμενος αριθμός ημερών καύσωνα 

ανά έτος

Lelieveld et al., Reg. Env. Change, 2013

Time series of HWD90 based on observations (solid circles) and 
model calculations (open circles).



Αυξημένη ζήτηση ενέργειας

Cooling Degree Days:                
CDDi = max (Ti – 25oC,0)

Severity of summer conditions ->
Energy demand for buildings

CDD(>5):
Heavy cooling demand

Christos Giannakopoulos, Manfred Lange, Effie Kostopoulou



Επιπτώσεις υγεία

Giannadaki et al., Atm.Chem. Phys., 2014

 Αέρια ρύπανση (όζον, σωματίδια) και 
θνησιμότητα

Waldock et al., Pathogens Global Health, 2013

Yiannis Proestos

 Εξάπλωση φορέων (π.χ. κουνούπια) 
ασθενειών εξαρτώμενη από κλιματικές 
συνθήκες



  μ   μ  μ  Διαφορική ελλοντική θέρ ανση εταξύ
     Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής

          Ανάδραση υγρασίας εδάφους και
μ   :θερ οκρασίας αέρα

    =>Λιγότερη βροχόπτωση

μ      =>Μειω ένη υγρασία εδάφους

μ   μ  =>Χα ηλότερη εξατ ισοδιαπνοή

      μ  =>Λιγότερη ψύξη λόγω εξάτ ισης

  μ  Υψηλότερη θερ οκρασία αέρα

          Περιοχές περισσότερο ευαίσθητες σε αυτό
  μ      το φαινό ενο παρουσιάζουν εντονότερη

μ  θέρ ανση

Ζittis et al., Clim Res. 2014

Ανάδραση έδαφος-ατμόσφαιρα



Aτμοσφαιρική κυκλοφορία

Eτησίες

    μ        Ισχυρό βόρειο ρεύ α στην Ανατολική Μεσόγειο

  ,  μ   :το καλοκαίρι εξαρτώ ενο από

    μ    καιρικά συστή ατα από Δυτικά

         Μουσωνική κυκλοφορία στην Νότια Ασία

         Επηρεάζει επίπεδα αέριας ρύπανση και

μ  θερ οκρασίας

 
Surface pressure (colours, hPa) and wind (arrows) manifest low pressure over India and 
northerly flow over Aegean

μ    Χα ηλό ΕρυθράςΘάλλασσας

   μ   μ   μμ  μ  Συνδέεται ε στιγ ιαίες πλη ύρες ε

μ         δυσ ενείς επιπτώσεις στην Μέση Ανατολή

        μ μ    Νέα θεωρία που συ περιλα βάνει έξι

        μ  παράγοντες που προκαλούν το φαινό ενο

( μ  κύ ατα Rossby, μ        εταφορά υγρασίας από την

    )Θάλασσα της Αραβίας

   

Schematic representation of ARST associated dynamical factors)

Lelieveld et al., Reg. Env. Change, 2013

Tyrlis et al., Clim. Dyn., 2012

De Vries et al., J. Geophys. Res., 2013



Επίπτωση θέρμανσης στις καλλιέργειες

Θερμική επίδραση στην δυνητική 

απόδοση του σκληρού σίτου 

(durhum wheat) με τη χρήση της 

μεθοδολογία των αγρο-

οικολογικών ζωνών (GΑΕΖ) 

μεθοδολογία και των 

αποτελεσμάτων του  μοντέλλου 

PRECIS 

Change in Yield potentials of durum wheat in the EMME region 
in throughout the 21st century

Katiana Constantinidou



Σύγκριση κλιματικών βάσεων δεδομένων
Intercomparison of temperature and precipitation data sets based on observations in 

the Mediterranean and the Middle East 

Tanarhte et al., J. Geophys. Res., 2012



Σύγκριση κλιματικών βάσεων δεδομένων
Intercomparison of temperature and precipitation data sets based on observations in 

the Mediterranean and the Middle East 

Upper:  July climatology of MSLP and 1000 hPa horizontal wind 

Lower: 850 hPa meridional wind in East. Med. (grey)and 500 hPa omega avaraged over East. Med. (blue) and South Asia subdomains

Tanarhte et al., J. Geophys. Res.., 2012



Εθνικές συνεργασίες

  :Κρατικοί υπηρεσίες

μ μ  Τ ή α Μετεωρολογίας

μ    Ο άδα Ποιότητας Αέρα

μ μ  Τ ή α Περιβάλλοντος

μ μ  Τ ή α Δασών

 

μ /   :Πανεπιστή ια Ερευνητικά κέντρα

μ  Πανεπιστή ιο Κύπρου

  μ  Τεχνολογικό Πανεπιστή ιο Κύπρου

  μΑνοικτό Πανεπιστή ιο

μ  FrederickΠανεπιστή ιο

   Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
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