
 

 
 

Σηαηιζηικά ζηοιτεία Μεηεωρολογικού Σηαθμού Αταρνών για ηο 
έηος 2014 

 
Κνληά ζηα επίπεδα ηνπ 2011 ήηαλ ζεξκνθξαζηαθά ην 2014. Αξθεηά 
πεηνθόξν, ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, ελώ δελ έιεηςαλ νη 
ρηνλνπηώζεηο ζηελ Πάξλεζα θαη νη έληνλεο θαηαηγίδεο. 
Μεγίζηε ζεξκνθξαζία 39 βαζκνί ζηηο 26 Ινπλίνπ. Διαρίζηε 
ζεξκνθξαζία 2 βαζκνί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. 
Mean max 22,7 βαζκνί. Mean min 13,7 βαζκνί. 
 
Θερμοκραζιακή διαθορά 
 
-0,5 βαζκνύο από ην 2013 
-0,9 βαζκνύο από ην 2012 
+0,4 βαζκνύο από ην 2011  
 
Μέζε Θεξκνθξαζία 2014 17,9 Βαζκνί. Μεγίζηε ζεξκνθξαζία 39 
βαζκνί ηνλ Ινύλην. Διαρίζηε 2 βαζκνί ηνλ Γεθέκβξην. Έβξεμε 
ζπλνιηθά (593,1 κκ) 148 εκέξεο. Από απηέο 9 κε πεξηζζόηεξν από 
9 κκ. 
Μέζε Θεξκνθξαζία 2013 18,4 βαζκνί. Μεγίζηε ζεξκνθξαζία 38 
βαζκνί ηνλ Αύγνπζην. Διαρίζηε -0,6 ηνλ Ιαλνπάξην. Έβξεμε 
ζπλνιηθά (621,1 κκ) 130 εκέξεο. Απν απηέο 9 κε πεξηζζόηεξν από 
20 κκ. 
Μέζε Θεξκνθξαζία 2012 18,8 βαζκνί. Μεγίζηε ζεξκνθξαζία 41 
βαζκνί ηνλ Ινύιην. Διαρίζηε -1.8 ηνλ Ιαλνπάξην. Έβξεμε ζπλνιηθά 
(534,6 κκ) 141 εκέξεο. Απν απηέο 8 κε πεξηζζόηεξα απν 20 κκ. 
Μέζε ζεξκνθξαζία 2011 17,5 βαζκνί. Μεγίζηε ζεξκνθξαζία 38 
βαζκνί ηνλ Ινύλην. Διαρίζηε -0,5 ηνλ Μάξηην. Έβξεμε ζπλνιηθά 
(549,6 κκ) 87 εκέξεο. Από απηέο 6 κε πεξηζζόηεξα από 20 κκ. 
 
Τν 2014 πζηέξεζε ζε πεηό ηνλ Φιεβάξε, ηνλ Μάην θαη ηνλ Ινύλην. 
Γελ ππάξρεη θαλέλαο κήλαο ρσξίο θαηαγξαθή βξνρνκέηξνπ. 
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Μεγίζηε ξηπή έηνπο, 76 km/h Τνλ Γεθέκβξην. Ο άλεκνο πνπ 
ππεξίζρπζε ήηαλ ν ΒΒΑ. 
 
Τα ζημανηικόηερα γεγονόηα ηοσ 2014 
 
Ιαλνπάξηνο: Ο πην ζεξκόο Γελάξεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Πην 
ζεξκόο, από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 (+1,2 βαζκνύο), από ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2012 (+4,3 βαζκνύο) θαη από ην Ιαλνπάξην ηνπ 
2011, (+1,3) ήηαλ ν Ιαλνπάξηνο ηνπ 2014. Σε ζρέζε κε ην 2010, ν 
ζηαζκόο δελ δηαζέηεη πιήξε ζηνηρεία, αθνύ άξρηζε ηηο θαηαγξαθέο 
ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ. 
Φιεβάξεο: Πην ζεξκόο, από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 (+0,4 
βαζκνύο), από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 (+3,2 βαζκνύο) θαη από 
ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011, (+1,4) ήηαλ ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 2014. Ο 
κήλαο απηόο, έδσζε ηδηαίηεξα ιίγεο βξνρνπηώζεηο κε δηαθνξά από 
ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, 140 κκ! 
Μάξηεο: Μέζε Θεξκνθξαζία θνληά ζηα 3 ηειεπηαία ρξόληα είρε ν 
Μάξηηνο ηνπ 2014. Πην ςπρξόο από ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 (-0,9 
βαζκνύο), ειάρηζηα πην δεζηόο από ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 (+0,3 
βαζκνύο) θαη επίζεο πην δεζηόο από ην Μάξηην ηνπ 2011, (+1,1) 
ήηαλ ν Μάξηηνο ηνπ 2014. Ο κήλαο απηόο, έδσζε ηδηαίηεξα 
ηθαλνπνηεηηθέο βξνρνπηώζεηο. 
Απξίιηνο: Βξνρεξόο αιιά θαη πην ςπρξόο από ηνλ Απξίιην ηνπ 
2013 (-2,2 ° C) αιιά θαη από ην 2012 (-1,8 ° C) ήηαλ ν Απξίιηνο 
ηνπ 2014.  
Μάηνο: Άλπδξνο θαη ζεξκνθξαζηαθά θνληά ζηνλ Ινύλην 2011, ήηαλ 
ν Μάεο ηνπ 2014.  
Ινύληνο: Αλ δελ ήηαλ ην 39άξη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνλ Ινύλην ηνπ 
2014, ζα ιέγακε όηη δελ είρε θακία δηαθνξά απν ηνπο αληίζηνηρνπο 
κήλεο ησλ ηειεπηαίσλ 4 ρξόλσλ. 
Ινύιηνο:  Πην δξνζεξόο από ην 2010, ήηαλ ν Ινύιηνο ηνπ 2014. Καη 
κεηά από 5 ρξόληα, επηηέινπο έβξεμε ηνλ δεύηεξν θαινθαηξηλό 
κήλα. 
Αύγνπζηνο: Καη όκσο, δελ ήηαλ ν πην ζεξκόο Αύγνπζηνο ηεο 
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
Σεπηέκβξηνο: Ο πην  δξνζεξόο Σεπηέκβξεο ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο θαη κε αξθεηό πεηό. Τξεηο βαζκνί θάησ από ηνλ 
Σεπηέκβξε ηνπ 2011 
Οθηώβξηνο: Καηαηγηδνθόξνο ν Οθηώβξεο ηνπ 2014, κε ζεκαληηθέο 
θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή ησλ Αραξλώλ, αιιά θαη ζηελ Νίθαηα θαη 
ζην Πεξηζηέξη. Θεξκνθξαζηαθά όκσο, ήηαλ αθξηβώο ίδηνο ηόζν κε 
ην 2013, όζν θαη κε ην 2010. Όζν αθνξά ζηελ βξνρόπησζε, ην 
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βξνρόκεηξν ηνπ ζηαζκνύ, θαηέγξαςε 72,3 κκ. Τα 63,3 κκ, ζηηο 24 
Οθησβξίνπ. 
Ννέκβξηνο: Με ειάρηζην πεηό, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ην 2013 
θαη κε κέζε ζεξκνθξαζία ειάρηζηα πην θάησ από ην 2013, αιιά 
ηδηαίηεξα πην ςπρξόο από ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2010, ήηαλ ν 
θεηηλόο Ννέκβξεο.  
Γεθέκβξηνο: Χηνλνπηώζεηο ζηα γύξσ νξεηλά. Σηηο Αραξλέο, απιή 
ληθαδόπησζε. Βξνρνπηώζεηο έληνλεο, κε κηθξή δηαθνξά από ην 
2012. Σπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 187,8 κκ. 
Θεξκνθξαζηαθά πην ζεξκόο ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο. 11,3 βαζκνί ε 
κέζε ζεξκνθξαζία.  
Μέζε Γεθ 14 11,3 βαζκνί πεηόο 187.8 κκ 
                 13    9,3                         66,3 
                 12  10,3                       186 
                 11  10,8                       116 
 

Πίλαθεο 
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Σηαηιζηικά ζηοιτεία meteoacharnes.gr 
 
Μνλαδηθνί επηζθέπηεο 53.308 
Αξηζκόο επηζθέςεσλ 177.943 
Δπηηπρίεο 30.197.808 
Bandwidth 458.25 GB 
 
 


