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Η πλημμύρα της Μάνδρας

• 15 Νοεμβρίου 2017
• Καταστροφική πλημμύρα, με εντοπισμένο πυρήνα ισχυρών βροχοπτώσεων δυτικά 

της Μάνδρας. 
• Παρόλο που το γεγονός ήταν ενταγμένο σε μια γενικευμένη κακοκαιρία (ΕΥΡΙΔΙΚΗ) η 

προγνωσιμότητα της περίπτωσης ήταν κακή.

• Ανατροφοδότηση βροχοφόρων πυρήνων στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα 
από τις 0300 ως 0700 (τοπική ώρα) σε μια περιορισμένη περιοχή, οδηγώντας με τον 
τρόπο αυτό σε πλημμύρα.

• Μόνο το μετεωρολογικό ραντάρ του ΕΑΑ μπόρεσε να καταγράψει/εκτιμήσει το 
ύψος βροχής.

Αναγκαιότητα λειτουργίας δικτύου ραντάρ



Βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία



Δορυφορικές φωτογραφίες-ύψη κορυφής νεφών



Κεραυνική δραστηριότητα



Μετρήσεις ραντάρ

Πηγή: Ι. Καλόγηρος, Ερευνητής ΕΑΑ



Μετρήσεις ραντάρ & γειτονικών σταθμών

Βίλια: 24 mm

Ελευσίνα: 0.2 mm

Ασπρόπυργος: 
0 mm

Εκτίμηση ραντάρ: 
> 280 mm



Μετρήσεις ραντάρ-όψη από ανατολικά



Δίκτυο μετεωρολογικών ραντάρ-πρόταση

XPOL
Ραντάρ αναφοράς



Η πυρκαγιά στο Μάτι

• 23 Ιουλίου 2018
• Σχεδόν θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι
• Η προηγούμενη περίπτωση με σχεδόν θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στην περιοχή: 

04/07/1998
• Καταβάτες άνεμοι προς τις ανατολικές ακτές, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία και 

υψηλές θερμοκρασίες
• Ραφήνα: 39 βαθμοί ΠΡΙΝ από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ στην 

Αττική για όλο το καλοκαίρι του 2018
• Πολύ καλή προγνωσιμότητα της μετεωρολογικής κατάστασης από την προηγούμενη 

ημέρα.

• Ανάγκη λειτουργίας μετεωρολογικών μοντέλων υψηλής ανάλυσης
• Ανάγκη πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών



Θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι-πρωϊνές ώρες



Συνοπτική κατάσταση



Μετρητικό δίκτυο
Μετεωρολογικός σταθμός Πεντέλης



Θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι-μεταμεσημβρινές ώρες



Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις ανατολικές ακτές



Πολύ χαμηλή σχετική υγρασία



Κατακόρυφη τομή: σχετική υγρασία και άνεμος



Σύστημα IRIS: κίνηση του μετώπου πυρκαγιάς

Πηγή: Θ. Γιάνναρος, ΕΑΑ



Σύνοψη

• Δύο περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες

• Διαφορετικός βαθμός προγνωσιμότητας μεταξύ των δύο περιπτώσεων

• Η αποκωδικοποίηση των μετεωρολογικών συνθηκών είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση του φαινομένου αλλά και για τη βελτίωση της ετοιμότητας στο μέλλον

• Μετρητικά δίκτυα (ραντάρ καιρού, μετεωρολογικοί σταθμοί)

• Συνδυασμένη χρήση με προγνώσεις υψηλής ανάλυσης

• Έξυπνα συστήματα προειδοποίησης των αρχών αλλά και των πολιτών



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


