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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μελέτη και τα αποτελέσματα που ακολουθούν αφορούν τη σύγκριση της τριετίας 

2006-2008 με καθένα από τα τρία μελλοντικά σενάρια εκπομπών (Α1Β, Α2, Α1FI) για 

την τριετία 2049-2051 για να επιτευχθεί η αποτίμηση της επίδρασης της κλιματικής 

αλλαγής στον Ελλαδικό χώρο. Τα αποτελέσματα διεξήχθησαν από τις 

προσομοιώσεις με το Παγκόσμιο Κλιματικό Μοντελο (GISS II’ GCM) και το μέσης 

κλίμακας μετεωρολογικό μοντέλο WRF, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της δυναμικής 

μείωσης κλίμακας, όπως έχουν περιγραφεί στα Παραδοτέα των Ενοτήτων 1 και 2.  

Το αντικείμενο της Ενότητας 4 και του συγκεκριμένου Παραδοτέου (4.1) αφορά στην 

δημιουργία χαρτών χωρικής κατανομής των μεταβολών κύριων μετεωρολογικών 

παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, χιονόπτωση, νεφοκάλυψη, ταχύτητα ανέμου, 

ηλιακή ακτινοβολία).  

Προηγούμενες σχετικές μελέτες έχουν διεξαχθεί, όπως αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος 

(Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

στην Ελλάδα, Ιούνιος 2011). Σε αυτές τις μελέτες η διακριτική ικανότητα για την περιοχή 

της Ελλάδας ήταν 50 x 50 km2  και σε μερικές περεπτώσεις 25 x 25 km2.  Στο 

συγκεκριμένο έργο για πρώτη φορά προσομοιώθηκαν συνθήκες για την περίοδο του 

2050 με ανάλυση 9 x 9 km2 στην Ελλάδα. Παρακάτω, παρατίθενται οι άλλες σχετικές 

μελέτες : 

 ∆ουβής, Κ. (2009), “Μελέτη των ακραίων κλιµατικών φαινοµένων στην Ελλάδα µε 

µεθόδους υποκλιµάκωσης”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα. 

 Καψωµενάκης, Ι. (2009), “Εκτίµηση των προβλεποµένων από τα πρότυπα 

προσοµοίωσης κλιµατικών αλλαγών στην Ελλάδα µε µεθόδους υποκλιµάκωσης”, 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα. 

 Alcamo, J., J.M. Moreno, B. Nováky, M. Bindi, R. Corobov, R.J.N. Devoy, C. 

Giannakopoulos, E. Martin, J.E. Olesen and A. Shvidenko (2007), “Europe. 

Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Contribution of 

Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
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Panel on Climate Change, in Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van 

der Linden and C.E. Hanson (eds), Cambridge University Press, Cambridge, UK, 

541-80. 

 Büntgen, U., D. Frank, H. Grudd and J. Esper (2008), “Long-term summer 

temperature variations in the Pyrenees”, Climate Dynamics, 31, 6, 15-631 

Diffenbough, N.S., J.S. Pal, F. Giorgi and X. Gao (2007), “Heat stress 

intensification in the Mediterranean climate change hotspot”, Geophysical 

Research Letters, 34, L11706, doi:10.1029/2007GL030000  

 Founda, D., K.H. Papadopoulos, M. Petrakis, C. Giannakopoulos and P. Good 

(2004),“Analysis of mean, maximum and minimum temperature in Athens from 

1897 to 2001 with emphasis on the last decade: trends, warm events, and cold 

events” Global and Planetary Change, 44, 27-38 

 

 

Η Ενότητα 4 επηρεάστηκε σημαντικά από την καθυστέρηση των προηγούμενων 

Ενοτήτων 1 και 2. Ενώ, είχε αρχίσει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, οι καινούριες 

προσομοιώσεις με το WRF δημιούργησαν την ανάγκη να επαναληφθεί η διαδικασία και 

να επαναξιολογηθούν τα αποτελέσματα. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε. 
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2. ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Μέση θερμοκρασία (ΑΤ): είναι η μέση τιμή της κάθε τριετίας της θερμοκρασίας σε ύψος 

2 μέτρων από την επιφάνεια. Στο γράφημα παρουσιάζονται η μέση τιμή της περιόδου 

2006-2008 και στη συνέχεια οι διαφορές καθενός από τα 3 σενάρια (Α1Β, Α1FI και Α2) 

για την τριετία 2049-2051 με το 2006-2008.  

 

Οι μεγαλύτερες τιμές της τριετίας 2006-8 εμφανίζονται στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά 

τμήματα (Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος, Σπάρτη, Καλαμάτα), στην Αττική και στη νότια Κρήτη. 

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές εμφανίζονται, ως αναμένεται, στους ορεινούς όγκους 

(Εικόνα 1). 

 

Στο σενάριο Α1Β παρουσιάζεται μικρή άνοδος της μέσης θερμοκρασίας που είναι 

μεγαλύτερη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και μικρότερη στα 

δυτικά και νότια παραθαλάσσια-θαλάσσια τμήματα της χώρας. 

Στο σενάριο A1FI, οι διαφορές είναι μικρότερες και εντοπίζονται στις 

κεντρικοανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά), ενώ 

ανεπαίσθητη πτώση παρουσιάζεται στα νότια θαλάσσια κυρίως τμήματα. 

Στο σενάριο Α2, οι τιμές είναι συγκρίσιμες με το A1FI με μικρότερες τιμές στις 

παραθαλάσσιες περιοχές και μικρή πτώση σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας 

(Πύλος, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία). 
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Εικόνα 1. Χάρτης μέσης θερμοκρασίας (Average Temperature, AT) 3ετίας (2006-2008), και 

διαφορών των μέσων θερμοκρασιών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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3. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ 

 

Ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (DTR, Daily Temperature Range): είναι οι 

μεγαλύτερες παρουσιαζόμενες διαφορές  της κάθε τριετίας αν από τη μέγιστη τιμή 

θερμοκρασίας στα 2 μέτρα μιας ημέρας αφαιρεθεί η ελάχιστη της ίδιας μέρας. 

 

Οι μεγαλύτερες τιμές εμφανίζονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της 

χώρας (Εικόνα 2). 

 

Στο σενάριο Α1Β, αύξηση του ημερήσιου εύρους παρουσιάζεται μόνο στη δυτική 

Ελλάδα και τη δυτική Κρήτη. 

Στο σενάριο A1FI, οι διαφορές είναι μεγαλύτερες στις περιοχές αυτές, ενώ στην 

υπόλοιπη χώρα παρατηρείται μείωση του εύρους. 

Στο σενάριο Α2, αύξηση του ημερήσιου εύρους παρατηρείται σε όλη σχεδόν την 

κεντρική και νότια χώρα. Οι τιμές είναι συγκρίσιμες με το σενάριο A1FI με 

μεγαλύτερα εύρη στην Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά. 
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Εικόνα 2. Χάρτης ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους (Daily Temperature Range, DTR) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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4. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

 

 

Μέγιστη θερμοκρασία καλοκαιριού (Maximum Summer Temperature): είναι η 

μέγιστη θερμοκρασία στα 2 μέτρα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των 3 

καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) κάθε τριετίας. 

 

Την τριετία 2006-2008, οι μεγαλύτερες τιμές παρουσιάζονται στη Θεσσαλία, την 

κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη (Εικόνα 3). 

 

Στο σενάριο Α1Β, παρατηρείται αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας στη δυτική 

Ελλάδα και τη βόρεια Κρήτη και μείωση στις λοιπές περιοχές. 

Στο σενάριο Α1FI, υπάρχουν περισσότερες περιοχές με αύξηση, όπως η δυτική 

Μακεδονία και τα δυτικά κομμάτια της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και η 

Πελοπόννησος. 

Στο σενάριο Α2, εμφανίζεται η μεγαλύτερη αύξηση, που εκτείνεται στα κεντρικά 

και νότια ηπειρωτικά, αλλά και στο δυτικό κομμάτι της βόρειας χώρας και την 

Κρήτη. Οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρούνται στις νοτιότερες περιοχές. 

 

Οι τάσεις αύξησης της μέγιστης θερινής θερμοκρασίας που εμφανίστηκαν σε αυτή τη 

μελέτη είναι μικρότερες από αυτές που εμφανίζονται στην έκθεση της Τράπεζας της 

Ελλάδος για 30 χρόνια προσομοιώσεων σε σχέση με τα τρία έτη που 

πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Στην περίπτωση του σεναρίου Α2, οι τιμές της 

αύξησης είναι παρόμοιες με τη μελέτη που αναφέρθηκε (3-5 C) και οι περιοχές με τη 

μεγαλύτερη αύξηση είναι κυρίως οι εσωτερικές ηπειρωτικές. 
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Εικόνα 3. Χάρτης μέγιστης θερμοκρασίας καλοκαιριού (Maximum Summer Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Ελάχιστη χειμερινή θερμοκρασία (Minimum Winter temperature): είναι η ελάχιστη 

θερμοκρασία στα 2 μέτρα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των 3 χειμερινών μηνών 

(Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος). 

 

Την τριετία 2006-2008, οι χαμηλότερες  τιμές παρουσιάζονται στην ορεινή Ήπειρο, 

δυτική Μακεδονία και ανατολική Θράκη (Εικόνα 4).  

 

Στο σενάριο Α1Β, παρατηρείται μείωση κυρίως στη δυτική Ελλάδα και 

μεγαλύτερη αύξηση στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Στο σενάριο Α1FI, η αύξηση επεκτείνεται παντού, με τις μεγαλύτερες τιμές στην 

ανατολική θαλάσσια χώρα. 

Παρόμοια συμπεράσματα και στο σενάριο Α2, με μικρότερες όμως τιμές αύξησης 

της ελάχιστης χειμερινής θερμοκρασίας απ’ ότι στο σενάριο Α1FI. 

 

Γενικά, παρατηρείται άνοδος των ελαχίστων τιμών σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και στα 

τρία σενάρια, συμπέρασμα που συμφωνεί και με αυτό της έκθεσης από την Τράπεζα 

της Ελλάδος (2011). 
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Εικόνα 4. Χάρτης ελάχιστης χειμερινής θερμοκρασίας (Minimum Winter Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

 

Συνολική βροχόπτωση σε mm (Precipitation total):  

Εικόνα 5. 

 

Η αλλαγή του κλίματος στο μέλλον, θα αλλάξει σημαντικά την βροχόπτωση στην 

Ελλάδα. Ωστόσο οι προβλεπόμενες αλλαγές στην βροχόπτωση είναι αρκετά 

μεταβλητές. 

 

Σύμφωνα με το σενάριο A1B η βροχόπτωση προβλέπεται να μειωθεί 12% κατά 

μέσο όρο για όλο το πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση της 

συνολικής βροχόπτωσης στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, η οποία 

εντοπίζεται στη βόρεια χώρα, στο Σαρωνικό και στις Κυκλάδες. Μικρή μείωση 

παρατηρείται στις θαλάσσιες περιοχές και στην υπόλοιπη ανατολική Στερεά 

Ελλάδα. Στην Κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, η βροχόπτωση 

προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά (έως 58% στην Κρήτη), ενώ αντίθετα, αύξηση 

της βροχόπτωσης προβλέπεται στην Βόρεια Ελλάδα (34% κατά μέσο όρο) 

καθώς επίσης και στο Βόρειο Αιγαίο. 

 

Στο σενάριο Α1FI, αύξηση παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα με τη μεγαλύτερη 

σε περιοχές της Πελοποννήσου και της βόρειας Κρήτης. 

 

Τέλος στο σενάριο Α2, η συνολική βροχόπτωση αυξάνεται επίσης στις 

περισσότερες περιοχές , με μεγάλη αύξηση στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη. 
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Εικόνα 5. Χάρτης συνολικής βροχόπτωσης σε mm (Precipitation Total) 3ετίας (2006-

2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια εκπομπών 

A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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7. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 35 

ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 

 

 

 

Καλοκαιρινές ημέρες με μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 C (Summer 

days):  

 

Παρατηρείται μικρή αύξηση των ημερών με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 C στην 

κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η πιο εκτεταμένη αύξηση παρατηρείται στο σενάριο Α2. Σε 

αντίθεση με την έκθεση της ΤτΕ, όπου οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι 

διάσπαρτες, σε αυτή τη μελέτη εντοπίζονται στα βόρεια τμήματα της χώρας (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. Χάρτης καλοκαιρινών ημερών με μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 C 

(Summer days) 3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για 

τα 3 σενάρια εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008.  
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8. ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

 

Ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 C ανά μήνα (Days with 

T>35C per month): 

 

Σε όλα τα σενάρια παρατηρείται μία μικρή αύξηση των ημερών στη δυτική Ελλάδα. Στο 

σενάριο Α2 παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες τιμές στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η 

συμφωνία αναλογικά με τη μελέτη της ΤτΕ είναι μεγάλη, με μικρότερο όμως αριθμό 

τέτοιων ημερών (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7. Χάρτης ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 C ανά μήνα 

(Days with T>35C per month) 3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της 

περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 

2006-2008.  
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9. ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > 40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

 

 

Ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία > 40 C ανά μήνα (Days with T>40C):  

Εικόνα 8. 

Στο σενάριο Α1Β παρατηρείται αύξηση των ημερών στη βορειοδυτική 

Πελοπόννησο και μείωση στο θεσσαλικό κάμπο και στην κεντρική Μακεδονία. 

 

Στο A1FI, παρατηρείται αύξηση στη δυτική χώρα και μικρή μείωση στα βόρεια. 

 

Μικρές είναι οι διαφορές που παρουσιάζονται στο σενάριο Α2, με μικρή αύξηση 

να εμφανίζεται σε διάσπαρτες ηπειρωτικές κυρίως περιοχές. 
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Εικόνα 8. Χάρτης ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40 C ανά μήνα 

(Days with T>40C per month) 3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της 

περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 

2006-2008. 
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10. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Εικόνα 9. Χάρτης μέγιστης θερμοκρασίας καλοκαιριού (Maximum Summer Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008 της περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας.  
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Στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, οι μεγαλύτερες τιμές θερινής θερμοκρασίας 

παρατηρούνται σε πεδινές περιοχές, όπως και αναμενόταν. Στα υπό εξέταση 

μελλοντικά σενάρια, παρατηρείται μείωση των μέγιστων θερινών θερμοκρασιών στο 

σενάριο Α1Β και αύξηση στις άλλες δύο περιπτώσεις. Η μεγαλύτερη αύξηση φαίνεται 

στο σενάριο Α1FI και φτάνει τους 2 C (Εικόνα 9). 

 

Όσον αφορά στην ελάχιστη χειμερινή θερμοκρασία, τα συμπεράσματα δε διαφέρουν 

από το γενικό, που αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται αύξηση 

των ελαχίστων θερμοκρασιών, με τις μεγαλύτερες τιμές στην περίπτωση του σεναρίου 

Α1Β και στα βόρεια της περιοχής μελέτης (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10. Χάρτης ελάχιστης χειμερινής θερμοκρασίας (Minimum Winter Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008 της περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας.  
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11. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Εικόνα 11. Χάρτης μέσης θερμοκρασίας (Average Temperature, AT) 3ετίας (2006-2008), 

και διαφορών των μέσων θερμοκρασιών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008 της περιοχής της Δυτικής 

Ελλάδας.  

 

 

Στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας, οι μεγαλύτερες μέσες τιμές θερμοκρασίας 

παρατηρούνται στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα υπό εξέταση μελλοντικά σενάρια, 

στο Α1Β παρατηρείται αύξηση της παραμέτρου στις ορεινές περιοχές, ενώ στο σενάριο 

Α1FI παρατηρείται μείωση σε όλη την περιοχή. Τέλος στο Α2, οι μεταβολές δεν είναι 

αξιόλογες (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 12. Χάρτης ελάχιστης χειμερινής θερμοκρασίας (Minimum Winter Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008 της περιοχής της Δυτικής 

Ελλάδας. 

 

 

Όσον αφορά την ελάχιστη χειμερινή θερμοκρασία, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται 

στις ορεινές περιοχές (βόρεια τμήματα της Πίνδου). Στα υπό εξέταση μελλοντικά 

σενάρια, παρατηρείται αύξηση στις περισσότερες περιοχές, ενώ στο σενάριο Α2 

παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή της Ηπείρου (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 13. Χάρτης μέγιστης θερμοκρασίας καλοκαιριού (Maximum Summer Temperature) 

3ετίας (2006-2008), και διαφορών των τιμών της περιόδου 2049-2051 για τα 3 σενάρια 

εκπομπών A1B, Α1FI και A2 από την περίοδο 2006-2008 της περιοχής της Δυτικής 

Ελλάδας.  

 

Στις μέγιστες θερινές θερμοκρασίες, οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρούνται στις πεδινές 

και παραθαλάσσιες περιοχές (Εικόνα 13).  

Στα υπό εξέταση μελλοντικά σενάρια, στο Α1Β παρατηρείται αύξηση στις 

παραθαλάσσιες περιοχές και μείωση στις ορεινές.  

Στο σενάριο Α1FI, παρατηρείται αύξηση σε όλα τα ηπειρωτικά, με τη μεγαλύτερη στη 

δυτική Πελοπόννησο και την Ήπειρο.  

Τέλος, παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και στο σενάριο Α2,με μικρότερες όμως 

μεταβολές που εντοπίζονται στη δυτική Πελοπόννησο. 
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μεθοδολογία της δυναμικής μείωσης κλίμακας από το Παγκόσμιο Κλιματικό Μοντέλο 

στο περιοχικό μοντέλο WRF εφαρμόστηκε επιτυχώς για την προσομοίωση της 

κλιματολογίας της «τωρινής» περιόδου 2006-2008 και της μελλοντικής 2049-2051, στον 

Ελλαδικό χώρο με οριζόντια διακριτότητα 9 x 9 km2. 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αναλύθηκαν και αποτυπώθηκαν σε χάρτες. Σε 

γενικές γραμμές, το ατμοσφαιρικό μοντέλο προσομοιώνει χωρίς προβλήματα τις 

μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή μελέτης. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από τη 

σύγκριση που έγινε για την τριετία 2006-2008 με μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών 

του δικτύου της ΕΜΥ. 

Κάποια προβλήματα-αποκλίσεις, κυρίως στην βροχόπτωση, που παρατηρήθηκαν 

οφείλονται κυρίως στη χρήση πολικών συντεταγμένων, οι οποίες δεν ενδείκνυνται για 

περιοχές των μέσων γεωγραφικών πλατών, όπως ο ελλαδικός χώρος. Επίσης, η 

πραγματοποίηση συνεχόμενων τριήμερων προσομοιώσεων με συνεχή τροφοδοσία από 

το παγκόσμιο μοντέλο μπορεί να συνέβαλε σε εμφάνιση μεγαλύτερων σφαλμάτων. Οι 

προσομοιώσεις όμως ήταν χρονοβόρες και κατόπιν της αρχικής διόρθωσης του 

Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου με την παρέμβαση των ειδικών της NASA και των 

επαναλήψεων των προσομοιώσεων, δεν απέμεινε διαθέσιμος χρόνος στα πλαίσια του 

έργου για να εφαρμοστεί μια διαφορετική υπολογιστική προσέγγιση στα δεδομένα 

εισαγωγής και στη διαμόρφωση άλλου υπολογιστικού χώρου με διαφορετική 

γεωγραφική προβολή (domain). Αυτό πλέον αποτελεί μια εργασία της ομάδας στο 

προσεχές μέλλον.  

 


