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Τι είναι κλίμα; 

• Κλίμα ονομάζεται η μέση καιρική κατάσταση μιας περιοχής που προκύπτει 

από τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις των διάφορων μετεωρολογικών στοιχείων 

(πχ Ορεινό, Μεσογειακό, Εύκρατο) 

• Το κλίμα είναι κάτι διαφορετικό από τον καιρό. 

  

 



Εύκρατο κλίμα 



Εύκρατη ζώνη 

• Εύκρατη ζώνη ονομάζεται η γεωγραφική ζώνη μεταξύ του Τροπικού του 

Καρκίνου και του αρκτικού κύκλου και η γεωγραφική ζώνη μεταξύ 

του Τροπικού του Αιγόκερου και του ανταρκτικού κύκλου.  



Εύκρατο κλίμα 

• Εύκρατο κλίμα είναι  το κλίμα που επικρατεί στην Εύκρατη ζώνη και 

χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασίες και συχνές βροχές. 

• Περιοχές με εύκρατο κλίμα αποτελούν: το Μεξικό, οι ΗΠΑ, κάποιες 

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα κα. 

 



Μεσογειακό κλίμα 



Ορισμός 

• Το Μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιους υγρούς χειμώνες και ζεστά 

ξηρά καλοκαίρια.  



Κλίμα στην Ελλάδα 

• Το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο Μεσογειακό. Το κλίμα αυτό συναντάται 

σε όσες χώρες βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα και χαρακτηρίζεται από 

ήπιους υγρούς χειμώνες και θερμά ξηρά καλοκαίρια.  

 



Κλίμα ανά περιοχή 

• Ανά περιοχή υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο κλίμα της Ελλάδας, οι οποίες 

εξαρτώνται από: 

Την απόσταση από τη θάλασσα 

Το υψόμετρο  

Τις ειδικές τοπικές συνθήκες 

 

 

 

 



Κλίμα ανά περιοχή 

 

 

 

 



Κλίμα ανά εποχή 

• Το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο 

και τον ήπιο και βροχερό χειμώνα, από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο, 

κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. 

• Οι βροχοπτώσεις δεν συνηθίζεται να έχουν μεγάλη διάρκεια για αυτό και η 

Ελλάδα φημίζεται για τον καθαρό, γαλανό ουρανό της. 

 



Πηγές 

• http://www.plantsdb.gr/el/articles/260-mediterranean-climate-and-plants 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακό_κλίμα 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Εύκρατη_ζώνη 

• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

E100/692/4594,20786/ 
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