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Περιγραφι τθσ εφαρμογισ

Η εφαρμογι ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι εξειδικευμζνων παρατθριςεων και 
προγνϊςεων καιροφ, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 
ςε μια περιοχι τθσ χϊρασ: Εφαρμογι ςτθ Νάξο.

 Αγορά και εγκατάςταςθ μετεωρολογικϊν ςτακμϊν. Οι ςτακμοί είναι  
ςυνδζδεμζνοι μόνιμα ςτο διαδίκτυο, και παρζχουν παρατθριςεισ του καιροφ (3 
μζχρι  ςιμερα).

 Παροχι εξειδικευμζνων προγνϊςεων, μζςω τθσ χριςθσ αρικμθτικϊν μοντζλων 
υψθλισ ανάλυςθσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου.

 Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδων όπου ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
που  αφοροφν μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (πχ. γεωργία και κτθνοτροφία, 
αλιεία, τουριςμόσ, κλπ).

 Παροχι του ςυνόλου των πλθροφοριϊν μζςω διαδικτφου ι μζςω ειδικϊν 
οκονϊν ενθμζρωςθσ.



Κόςτοσ ανάπτυξθσ

•Προμικεια μετεωρολογικοφ ςτακμοφ: ~2000 Ευρϊ
•Προμικεια οκόνθσ ενθμζρωςθσ: ~1800 Ευρϊ
•Παροχι προγνϊςεων καιροφ: δωρεάν παροχι από το ΕΑΑ
•Ανάπτυξθ δικτυακισ εφαρμογισ: από τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ

Η βιωςιμότθτα μιασ υπθρεςίασ εξαρτάται άμεςα και από το κόςτοσ
ανάπτυξθσ και ςυντιρθςισ τθσ.
Χαμθλό κόςτοσ ςθμαίνει γριγορθ ανάπτυξθ και ευκολία αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν. 



Παράδειγμα τθσ εφαρμογισ: 
Μετεωρολογικοί ςτακμοί

www.meteo.gr/stations/naxos



Συγκεντρωτικι παρουςίαςθ  των 
πλθροφοριϊν

www.meteo.gr/OTA/naxos



Προοπτικζσ ανάπτυξθσ

 Εγκατάςταςθ νζων ςτακμϊν (καλφτερθ κάλυψθ, 
καλφτερθ ενθμζρωςθ)

 Εγκατάςταςθ κάμερασ ςε κομβικά ςθμεία

 Εξειδίκευςθ των παρεχόμενων προγνϊςεων

 Σχεδιαςμόσ νζων ςελίδων ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, 
με ςκοπό τθν κάλυψθ άλλων οικονομικϊν ι κοινωνικϊν 
δραςτθριοτιτων



Παράδειγμα: 
Υποςτιριξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων



Επζκταςθ ςε άλλεσ περιοχζσ



Συμπζραςματα

Με τθ ςυνεργαςία ενόσ επιςτθμονικοφ φορζα με τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ και με χαμθλό οικονομικό κόςτοσ, παράγεται ζνασ
πλοφτοσ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τον καιρό με όφελοσ:

Για τθν τοπικι αυτοδικοίκθςθ: 
•τθν υποςτιριξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (αγροτικζσ και
κτθνοτροφικζσ, αλιεία, τουριςτικζσ, κλπ).
•βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ των κατοίκων του Διμου και των 
επιςκεπτϊν του.

Για τον επιςτθμονικό φορζα: 
•διεφρυνςθ του δικτφου διακζςιμων μετεωρολογικϊν 
πλθροφοριϊν ςτθν Ελλθνικι επικράτεια.



Διμοσ Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Ζργα Πλθροφορικισ βαςιςμζνα 
ςε μετεωρολογικά δεδομζνα:

1) Εγκατάςταςθ οκονϊν 
προβολισ προγνϊςεων καιροφ 
για τουσ αγρότεσ

2) Εγκατάςταςθ μετεωρολογικϊν 
Στακμϊν  για τθν προβολι 
μετριςεων ςτο διαδίκτυο



Εγκατάςταςθ οκονϊν  προβολισ 
προγνϊςεων καιροφ για τουσ αγρότεσ

Αντικείμενο ζργου:
•Προχπολογιςμόσ:  8.800,00 €.
•Εγκατάςταςη ςε τρία ςημεία 
ςυλλογήσ γάλακτοσ.
•Συνεργαςία με την Ζνωςη 
Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν Νάξου.
•Συνεργαςία με το Εθνικό 
Αςτεροςκοπείο Αθηνϊν.
•Μεγάλη ανταπόκριςη ςτην 
παρακολοφθηςη των 
προβλζψεων. Μεγάλη βαρφτητα 
δίνεται ςτην βροχή.
•Λειτουργία από τουσ υπαλλήλουσ 
τησ  Ε.Α.Σ Νάξου.
•Σταδιακή επζκταςη ςε 
ελαιουργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ.

Πλεονεκτιματα:
•Άμεςη ενημζρωςη Αγροκτηνοτρόφων
•Δυνατότητα λήψησ αποφάςεων εργαςιϊν
•Εξοικείωςη με την ψηφιακή πληροφόρηςη
•Επιτυχημζνο ζργο πληροφορικήσ 



Εγκατάςταςθ Μετεωρολογικϊν Στακμϊν 
για τθν προβολι μετριςεων ςτο Διαδίκτυο

Αντικείμενο ζργου:
•Προχπολογιςμόσ: 2.000,00 €.
•Εγκατάςταςη ςε τρία ςημεία 
ςτη Νάξο.
•Συνεργαςία με το Εθνικό 
Αςτεροςκοπείο Αθηνϊν.
•Μετάδοςη και προβολή 
μετρήςεων ςτο Διαδίκτυο
•Αποθήκευςη ιςτορικοφ

Πλεονεκτιματα:
•Online ενημζρωςη καιρικϊν μετρήςεων
•Άμεςη Πληροφόρηςη Πλοίων, Σκαφϊν 
αναψυχήσ, επιςκεπτϊν του νηςιοφ, λάτρεισ θαλάςςιων ςπορ, Αγροτϊν, Αλιζων, ξενιτεμζνου 
νηςιϊτη.
•Καταγραφή ακραίων φαινομζνων
•Παροχή ςτατιςτικϊν
Αξιοποίηςη αςφρματων δικτφων ΚτΠ και του ΣΥΗΕΥΞΙΣ για την μετάδοςη πληροφορίασ 



Επζκταςθ Μετεωρολογικϊν Στακμϊν

Υφιςτάμενοι

Επζκταςθ 
Ποςό<=14.000 €

Χωροκζτθςθ ςε 
ςθμεία που 
καλφπτουν  τον 
οριηόντιο και 
κάκετο διαμελιςμό 
του Διμου 

Ερϊτημα: «Θα ήταν χρήςιμο ή υπερβολή, αν κάθε χωριό και κάθε παραλία του Δήμου 
αποκτοφςε δικό του Μετεωρολογικό Σταθμό;» 



Συμπζραςμα

H Συνεργαςία Διμου και Ε.Α.Α. 

=
Οφζλθ  ςτθν Κοινωνία τθσ Νάξου και των 

Μικρϊν Κυκλάδων

Ευχαριςτοφμε για τθν
προςοχι ςασ


