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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως εκπρόσωπος της χώρας μας στον Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Οργανισμό, συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Μετεωρολογίας 2020.
Για τη φετινή χρονιά, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επέλεξε, σε
συνεργασία με την Παγκόσμια Μέρα Νερού 2020 (η οποία γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου),
κοινό κεντρικό θέμα εορτασμού με τίτλο:

« Κλίμα και νερό »
O Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Καθ. Petteri
Taalas, στο καθιερωμένο μήνυμά του, επισημαίνει ότι το κλίμα και το νερό είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένα και κατά συνέπεια η συντονισμένη και βιώσιμη διαχείρισή τους
είναι αναγκαία, αφού βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών που αφορούν στην
βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές
καταστροφές.
Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, η κλιματική αλλαγή
επιταχύνει τον υδρολογικό κύκλο, με την αύξηση της θερμοκρασίας να αυξάνει το ρυθμό της
εξάτμισης, προκαλώντας κατά μέσο όρο περισσότερες βροχές. Ορισμένες όμως περιοχές
δέχονται περισσότερες ή ισχυρότερες βροχές από τις κανονικές ενώ άλλες γίνονται
επιρρεπείς σε ξηρασίες, καθώς πλέον οι «παραδοσιακές» θέσεις των ζωνών βροχής και των
ερήμων μετατοπίζονται, ως συνέπεια της αλλαγής του κλίματος.
Είναι φανερό ότι στο πλαίσιο αυτό, τα κλιματικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για
όλες τις ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση του επιφανειακού νερού και τη μείωση των
σχετιζόμενων κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Έτσι μεταξύ άλλων, οι υπολογισμοί της
συχνότητας και της διάρκειας μιας έντονης βροχόπτωσης και της πιθανότητας εμφάνισης
των σχετικών μεγίστων τιμών, σε εβδομαδιαία, εποχικά και ετήσια χρονοδιαγράμματα και σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γίνονται πλέον πιο σημαντικά από ποτέ. Γιατί
όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού, οι Εθνικές Μετεωρολογικές και Υδρολογικές Υπηρεσίες είναι στο επίκεντρο των
προσπαθειών «μέτρησης των σταγόνων, γιατί κάθε σταγόνα μετράει».
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω των συστημάτων παρατήρησης, συλλογής
δεδομένων και πρόγνωσης, συμβάλλει τα μέγιστα στην προετοιμασία του κρατικού
μηχανισμού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αποτελώντας σημαντικό
παράγοντα στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των έντονων καιρικών
φαινομένων.

Χρόνια Πολλά σε όλους και σε όλες.
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Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τα γενικότερα μέτρα
πρόληψης του κορονοϊού, σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνονται όλες οι φετινές εορταστικές
εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου 2020, στις εγκαταστάσεις της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό.

