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Γενικά για το Τμήμα 
Μετεωρολογίας

• Ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

• Στη δομή τους έχει 4 τομείς:

– Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών 
Μετεωρολογίας

– Τομέας Αεροναυτικής και Συνοπτικής 
Μετεωρολογίας

– Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων

– Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης 



Τμήμα Μετεωρολογίας
και Έρευνα

• Η έρευνα που γίνεται στο Τμήμα δεν αποτελεί αυτοσκοπό
• Ερευνώνται θέματα τα οποία έχουν πρακτική και χρηστική 

σημασία και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε 
εφαρμογές όπως:

• Αιολικό και Ηλιακό Δυναμικό
• Κατανομή και Τάσεις Βροχής
• Τάσεις Θερμοκρασίας
• Δείκτες Ξηρασίας

• Ενώ το Τμήμα Μετεωρολογίας συνεργαζόμενο με άλλους 
ερευνητικούς φορείς λαμβάνει μέρος στα ερευνητικά 
προγράμματα:

• AGWATER (ΙΠΕ), Διαχείριση αγροτικού νερού
• MOWE-IT (FP7), Διαχείριση Μεταφορών κι ακραίος καιρός και
• TERRENO Med



Χρήση των προϊόντων του 
Τμήματος 

• Κρατικές Υπηρεσίας για προγραμματισμό
– Τμήμα Γεωργίας
– Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

• Ιδιωτικός Τομέας για αναπτύξεις στον τομέα της 
πράσινης ενέργειας (Αιολικά και Ηλιακά Πάρκα)

• Κατασκευαστικός Τομέας γα ανάπτυξη γης
• Αγροτικές Οργανώσεις για προγραμματισμό και 

προστασία της παραγωγής
• ΚΟΤ και άλλοι Τουριστικοί Οργανισμοί για 

ενημέρωση των πελατών τους



Τι άλλο παράγεται σε 
ερευνητικό επίπεδο

• Εκτός από τις κλιματολογικές μελέτες σε 
τοπικό επίπεδο και την αντίστοιχη έρευνα, το 
Τμήμα συνεισφέρει στην έρευνα και σε 
διεθνές επίπεδο, αφού συμβάλει στην έρευνα 
για την κλιματική τάση

– Κλιματικό μοντέλο Κυπριακού Ινστιτούτου

– Εποχικό μοντέλο SEECOF



Έρευνα: Κλιματικό μοντέλο 
Κυπριακού Ινστιτούτου

• Η γνώση του μελλοντικού κλίματος είναι πολύ ουσιαστική γνώση
– Οι πλέον ουσιαστικές κλιματικές παράμετροι είναι οι:

• Θερμοκρασία
• Ύψος Βροχής 

• Η θερμοκρασία αποτελεί μέτρο της ενεργειακής κατάστασης της 
ατμόσφαιρας (Θερμότητα)

• Η ατμόσφαιρα έχει την ικανότητα να μετατρέπει τη θερμότητα σε 
άλλες μορφές ενέργειας  π.χ μηχανική:
– Κινητική
– Δυναμική

• Οι μεταβολές της θερμοκρασίας επηρεάζουν ακόμα μια πολύ 
ουσιώδη κλιματική παράμετρο … τη βροχή

• Σήμερα «τρέχουν» διάφορα κλιματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται 
στις εκτιμήσεις του IPCC για το φόρτο CO2 στην ατμόσφαιρα



Η προβλεπόμενη άνοδος της 
θερμοκρασίας για την περίοδο 

2071 με 2100 σε σχέση με το 1990

3-4οC στη Μεσόγειο και πέραν των 8οC στο B. Πόλο



Το προβλεπόμενο ύψος βροχής 
για την περίοδο 2071 με 2100 σε 

σχέση με το 1990

Μείωση πέραν των 20 μονάδων στη Μεσόγειο και 
αύξηση πέραν των 20 μονάδων στους πόλους



Έρευνα: Εποχικό Μοντέλο 
WMO/SEECOF

• Η έρευνα για τις τάσεις των παραμέτρων Θερμοκρασίας 
και Βροχής είναι πολύ χρήσιμη για πλείστους όσους 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα τόπο

• Η Κύπρος είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε μια κλιματικά 
«επικίνδυνη» περιοχή

• Κάτω από το φάσμα αυτό το Τμήμα Μετεωρολογίας 
συνεισφέρει και στην έρευνα της εποχικής πρόγνωσης 
μέσω του οργανισμού WMO/SEECOF, με τον οποίο έχει 
υπογράψει μνημόνιο συναντίληψης

• Ο κύριος σκοπός ύπαρξης του WMO/SEECOF είναι η 
έρευνα και οι σχετικές εφαρμογές γύρω από το θέμα της 
εποχικής πρόγνωσης καιρού 



Τι είναι η εποχική 
πρόγνωση

• Αντίθετα με:

– την κλιματική πρόγνωση, όπου διερευνώνται οι τάσεις του 
παγκόσμιου κλίματος μετά από 50 ή 100 χρόνια ή

– τη συνοπτική πρόγνωση, όπου το πρόβλημα αφορά στην 
εκτίμηση των καιρικών παραμέτρων σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή για περίοδο 3 με 10 ημερών,

– η εποχική πρόγνωση διερευνά την απόκλιση των κυριοτέρων 
κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασίας και βροχής) από τους 
κλιματικούς μέσους της επόμενης εποχής ή των επόμενων 
μηνών για μια σχετικά μεγάλη περιοχή

• Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της εποχικής 
πρόγνωσης είναι τα ίδια με τα μοντέλα με τα οποία γίνεται η συνοπτική 
πρόγνωση καιρού



Η εποχική πρόγνωση για το 
καλοκαίρι

Κανονικό θερμοκρασιακά και ξηρό



Η εποχική πρόγνωση για 
τον ερχόμενο Νοέμβριο

Κανονικός θερμοκρασιακά με την

βροχή να ποικίλει ανάλογα με την περιοχή



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


