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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3403/20-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ιωάννης 

Ανδριανός με θέμα «Ανάγκη αποκατάστασης της λειτουργίας του μετεωρολογικού 

σταθμού στην Πυργέλα Άργους ώστε ο ΕΛΓΑ να λαμβάνει ακριβή στοιχεία σε 

περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών και να μην τίθεται σε κίνδυνο η αποζημίωση 

παραγωγών που όντως υπέστησαν ζημιές», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά 

στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με αρχείο δεδομένων της ΕΜΥ, ο Αυτόματος Μετεωρολογικός 

Σταθμός (ΑΜΣ) Πυργέλας Άργους παρουσίασε πρόβλημα το χρονικό διάστημα από 

την 28η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2021. 

Το πρόβλημα προήλθε κατά την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων 

του στην ΕΜΥ, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να διακινηθούν και να διατεθούν σε 

επιχειρησιακούς αποδέκτες, αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ. 

Πάντως, στον παρόντα χρόνο, ο εν λόγω ΑΜΣ δεν εμφανίζει κάποιου είδους 

πρόβλημα και λειτουργεί κανονικά και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ενέργειες 

αποκατάστασης. 

Όσον αφορά στην εμφάνιση περιστασιακών προβλημάτων στην 

μηχανογραφική υποδομή της ΕΜΥ, συνεπεία της οποίας προήλθε και το 

συγκεκριμένο περιστατικό, σας γνωρίζουμε πως αποτελεί διαρκή επιδίωξη της  

Υπηρεσίας η βελτιούμενη, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων 

της σε όλα τα επίπεδα. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να περιορισθεί η πιθανότητα 

αδυναμίας τεκμηρίωσης των παρελθόντων καιρικών συνθηκών στην περιοχή και άρα 
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μη αποζημίωση των πληγέντων από καιρικά φαινόμενα παραγωγών, προτείνεται η 

υποβολή επίσημου αιτήματος στην ΕΜΥ, από τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε το 

κάθε αίτημα να εξετάζεται αρμοδίως με την συσχέτιση και αξιοποίηση όλων των 

διατιθέμενων στοιχείων. 
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