
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

                                          

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ 

Οι Βουλευτές Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη και Β Δυτικής Αττικής, 

Γιώργος Τσίπρας, καταθέτουν Αναφορά προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας με 

βάση Επιστολή-Δελτίο Τύπου που έστειλε ο Σύλλογος Μετεωρολόγων Υπαλλήλων 

ΕΜΥ ενημερώνοντας για την υφιστάμενη κατάσταση σε έναν νευραλγικό επιστημονικό 

χώρο όπως είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και γνωστοποιώντας τα καίρια 

και διαχρονικά της προβλήματα. 

Με βάση την από 9 Μαρτίου 2022 Επιστολή-Δελτίο Τύπου του Συλλόγου 

Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ τονίζεται ότι η ΕΜΥ έχει ως αποστολή την 

υποστήριξη σε Μετεωρολογικά προϊόντα και δεδομένα της Αεροναυτιλίας, της 

Ναυτιλίας, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της Εθνικής Οικονομίας, του Κοινωνικού 

Συνόλου καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα, αποτελώντας τον επίσημο Πάροχο 

Μετεωρολογικών Δεδομένων και Υπηρεσιών για όλο τον Ελλαδικό χώρο.  

Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει παραδοχή της 

δραματικά αυξημένης συχνότητας και σφοδρότητας των ακραίων καιρικών 

φαινομένων καθώς και των συνολικών επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον, στις 

υποδομές αλλά και στις ανθρώπινες ζωές. Για το σκοπό αυτό, εκδίδονται καθημερινά 

προγνώσεις καιρού αλλά και μεγάλης σημασίας δελτία επιδείνωσης καιρού ή 

επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οποία αντίστοιχοι αρμόδιοι φορείς 

ενεργούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων.  

Όμως, Η ΕΜΥ, πέραν των ανωτέρω, δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της 

Έρευνας, της Κλιματολογίας και της Εκπαίδευσης. 

Υπάρχουν πολλές πτυχές του έργου της ΕΜΥ που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό αλλά 

καθοριστικές για την ενίσχυση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης 

ποιότητας EN ISO 9001:2021 και παρέχει μετεωρολογική υποστήριξη:  

 



 

 

 στην Αεροναυτιλία ως πιστοποιημένος και αποκλειστικός Πάροχος Υπηρεσιών 

Αεροναυτιλίας - ΜΕΤ, στα πλαίσια του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Εκτελεστικού Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το ελληνικό FIR.  

  στη Ναυτιλία εκδίδοντας προγνώσεις και αναγγελίες θυελλωδών ανέμων και 

θύελλας για την ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και το Παγκόσμιο 

Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας.  

Οι παραπάνω άγνωστες παροχές υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Εθνικό 

Μετεωρολογικό Κέντρο Πρόγνωσης και τους στελεχωμένους μετεωρολογικούς 

σταθμούς ανά την επικράτεια, είναι αυτές που κυρίως απαιτούν τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας με επιχειρησιακές βάρδιες όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του 

χρόνου. Για το εν λόγω έργο απασχολούνται Μετεωρολόγοι πολιτικού και 

στρατιωτικού προσωπικού υψηλών προσόντων με πολυετή πείρα. Χωρίς καμία 

πρόσληψη τα τελευταία δεκαπέντε(!) χρόνια ο αριθμός του προσωπικού 

βαίνει διαρκώς μειούμενος. Οι ανωτέρω παροχές υπηρεσιών απαιτούν 

24ωρη τεχνική υποστήριξη και εξελιγμένη υλικοτεχνική υποδομή οι οποίες 

επίσης, τα τελευταία χρόνια, βαίνουν εκθετικά μειούμενες. 

Λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης οι ανωτέρω παρεχόμενες 

υπηρεσίες απειλούνται. 

Τα αιτήματα που διατυπώνονται είναι: 

1. Άμεση πρόσληψη μετεωρολόγων Προγνωστών και Παρατηρητών για τη 

στελέχωση των βαρδιών και των επανδρωμένων μετεωρολογικών σταθμών 

ανά την επικράτεια.  

2. Άμεση πρόσληψη προσωπικού με ειδικότητα πληροφορικής καθώς και 

Τεχνικών υποστήριξης μετεωρολογικών σταθμών, radar, σταθμών λήψης 

δορυφορικών δεδομένων και τεχνικών συντήρησης - επισκευής 

μετεωρολογικών οργάνων.  

3. Άμεση αύξηση, στον ετήσιο προϋπολογισμό, της χρηματοδότησης για την 

ΕΜΥ.  

4.  Άμεση απόδοση στην ΕΜΥ (ως Πιστοποιημένο Πάροχο ΜΕΤ βάσει προς 

ισχύουσας Ευρωπαϊκής αλλά και Ελληνικής νομοθεσίας) των μη διατεθέντων 

κονδυλίων από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων 

(Eurocontrol)» που προς αναλογούν για την παροχή συνόλου υπηρεσιών προς 

Αεροναυτιλία. 

Επισυνάπτεται  η από 9 Μαρτίου 2022 Επιστολή-Δελτίο Τύπου που έστειλε ο 

Σύλλογος Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ.  

 

 



 

 

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τις 

ενέργειες του Υπουργείου για αποτελεσματική επίλυση του θέματος. 

Αθήνα, 10/03/2022 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη 

 

Γιώργος Τσίπρας 

 

 


