ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

1

SYNOP
Mεµονωµένες
παράµετροι

14.7

µήνας/ΜΣ

3ωρο

1.47

µήνας/παράµετρο/ΜΣ

2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διαθέσιµες
παρατηρήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

2.64

6ωρο ή λιγότερο

1.17

επιπλέον προσαύξηση
για κάθε επόµενο
6ωρο ή κλάσµα αυτού

0.59

για πάνω από δύο
περιοχές, επιπλέον
προσαύξηση για κάθε
προστιθέµενη περιοχή

3.52

6ωρο ή λιγότερο

2.05

επιπλέον προσαύξηση
για κάθε επόµενο
6ωρο ή κλάσµα αυτού

0.59

για πάνω από δύο
περιοχές, επιπλέον
προσαύξηση για κάθε
προστιθέµενη περιοχή

2

Πιστοποιητικό καιρικών
συνθηκών κατά µήκος
µιας αεροπορικής
διαδροµής

11.74

24ωρο ή κλάσµα
αυτού

3

Πιστοποιητικό καιρικών
συνθηκών για
αεροπορικό ατύχηµα ή
ζηµιές αεροσκαφών που
έγιναν στο FIR Αθηνών)

17.61

εφάπαξ

4

Πιστοποιητικό καιρικών
συνθηκών για περιοχές
κείµενες έξω από τα
όρια

σύµφωνα µε τις
παραπάνω
περιπτώσεις µε Α/Α 1

Για ένα
µετεωρολογικό
στοιχείο

1

Πιστοποιητικό καιρικών
συνθηκών για µια ή
περισσότερες περιοχές
και για ένα ή
περισσότερα
µετεωρολογικά στοιχεία
Για δύο ή
περισσότερα
µετεωρολογικά
στοιχεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εφόσον η ΕΜΥ
διαθέτει επαρκείς
µετεωρολογικές
πληροφορίες για
την έκδοσή του

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ
Τακτικές
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

1

Γενική πρόγνωση
καιρού Ελλάδας µε
τοπικές προγνώσεις
Αττικής και
Θεσσαλονίκης διάρκειας
48 ωρών

2.93

δελτίο

ανά 6ωρο

2

Γενική πρόγνωση
καιρού Ελλάδας 3 έως 6
ηµερών

2.93

δελτίο

ανά 24ωρο

3

∆ελτίο καιρού
θαλασσών για τη
ναυτιλία διάρκειας 24
ωρών, εκδίδεται ανά
6ωρο

2.93

δελτίο

ανά 6ωρο

4

Αεροναυτικές
προγνώσεις ελληνικών
αεροδροµίων (TAF)
διάρκειας 9 και 18 ωρών

ανά 3ωρο ή 6ωρο

5

Αεροναυτικές
προγνώσεις σηµαντικού
καιρού Ελλάδας (SWM)
για SFC-100 FL και
100FL-450FL

ανά 6ωρο

6

Αεροναυτικές
προγνώσεις περιοχών
Ελλάδας (GAMET)

ανά 6ωρο

7

Προγνώσεις Σηµαντικού
καιρού 24 και 48 ωρών
και 3-6 ηµερών για
ενηµέρωση ηγεσίας

ανά 24ωρο

8

9

10

11

12

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

Επιχειρησιακές
προγνώσεις για την
υποστήριξη των
ενόπλων δυνάµεων
Πρόγνωση για τα
ελικόπτερα του
πολεµικού ναυτικού
(BENOK)

ανά 24ωρο

ανά 24ωρο

Πρόγνωση για τη
ρύπανση της
ατµόσφαιρας για Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
Meteoalarm
(www.meteoalarm.eu),
προειδοποιήσεις για
επικίνδυνα καιρικά
φαινόµενα στην
Ευρώπη µε χρωµατικό
κώδικα
Χάρτες επιφάνειας και
500 hpa (ανάλυση)

Χάρτες επιφάνειας για
τη ναυτιλία ανάλυση (06
13
utc) και προγνωστικοί
42 και 66 ωρών

ΕΚ∆ΟΣΗ

ανά 24ωρο

ανά 24ωρο

0.88

χάρτης

ανά 24ωρο

0.88

χάρτης

ανά 24ωρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0,88€ / δελτίο,
όταν
παραλαµβάνεται
από την ΕΜΥ µε
µέριµνα του
ενδιαφερόµενου
0,88€ / δελτίο,
όταν
παραλαµβάνεται
από την ΕΜΥ µε
µέριµνα του
ενδιαφερόµενου
0,88€ / δελτίο,
όταν
παραλαµβάνεται
από την ΕΜΥ µε
µέριµνα του
ενδιαφερόµενου

Έκτακτες
Α/Α

1
2
3

4

5

6

7

8

ΠΡΟΪΟΝ

Έκτακτα δελτία
επικίνδυνων
φαινοµένων
Έκτακτα δελτία
επιδείνωσης καιρού
Έκτακτα δελτία
θυελλωδών ανέµων
Έκτακτη πρόγνωση για
περιοχές πληγείσες από
φυσικές καταστροφές

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

1.47

δελτίο

1.47

δελτίο

1.47

δελτίο

1.47

δελτίο

ΕΚ∆ΟΣΗ

Μηνύµατα SIGMET για
την ασφάλεια των
πτήσεων
Προειδοποιήσεις
αεροδροµίων
AERODROME
WARNING ή WIND
SHEAR WARNING
Προγνώσεις για ΓΕΝ
(ναυτιλίας)
Ενηµέρωση για τη
διασπορά της
ηφαιστειακής τέφρας
στον ελληνικό εναέριο
χώρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

για ενηµέρωση
της ΓΓΠΠ και της
ηγεσίας

Τοπικές
Α/Α

1

2

3

4

ΠΡΟΪΟΝ

Τοπική ή περιοχική
πρόγνωση συνοπτικής
µορφής
Πρόγνωση που
αναφέρεται σε
συγκεκριµένη περιοχή
και σε ειδικά καιρικά
φαινόµενα (παγετός,
αναστροφές κ.λ.π.)
Προγνωστικές τιµές
µετεωρολογικών
παραµέτρων για
συγκεκριµένη περιοχή
(µετεώγραµµα)
Προγνώσεις καιρού
θαλασσίων διαδροµών
τρίωρης διάρκειας

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

4.4

δελτίο

κατά παραγγελία

5.87

δελτίο/φαινόµενο

κατά παραγγελία

0.88

κάθε παράµετρος και
έως τρεις ηµέρες

κατά παραγγελία

4.4

δελτίο

κατά παραγγελία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

1

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

Το αντίτιµο
Ειδικές προγνώσεις
καθορίζεται
καιρού, τοπικού
µε ειδική
χαρακτήρα, που
συµφωνία µε
εκδίδονται µετά από
την ΕΜΥ και
προηγούµενη
µετά από
εγκατάσταση οργάνων
εκπόνηση από
της ΕΜΥ, εκτέλεση
την ΕΜΥ
ειδικών παρατηρήσεων
τεχνοοικονοµικ
κ.λ.π.
ής µελέτης

Ειδικές
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

δελτίο

κατά παραγγελία

δελτίο

ανά 24ωρο

2

∆ελτίο καιρού για
πυρκαγιές

3

Ειδική πρόγνωση
σηµαντικού καιρού
Ελλάδας διάρκειας 10
ηµερών, εκδίδεται κάθε
∆ευτέρα Τετάρτη και
Παρασκευή

4

Ειδική πρόγνωση
µέγιστων θερµοκρασιών
περιοχής Αθηνών
διάρκειας 10 ηµερών,
εκδίδεται κάθε ∆ευτέρα
Τετάρτη και Παρασκευή

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

1

Αντίγραφα προγνώσεων
από το αρχείο της ΕΜΥ

1.47

δελτίο

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

κατά την
αντιπυρική
περίοδο
για ενηµέρωση
της ΓΓΠΠ και της
ηγεσίας

για ενηµέρωση
της ΓΓΠΠ και της
ηγεσίας

δελτίο

Αντίγραφα αρχείου
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙΡΟΥ
ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

1

Προϊόντα του µοντέλου
Αριθµητικής Πρόγνωσης
COSMO- GR(LM)

0.88

χάρτης/παράµετρο

2

Προϊόντα του µοντέλου
Αριθµητικής Πρόγνωσης
SKIRON (ΕΤΑ)

0.88

χάρτης/παράµετρο

ΕΚ∆ΟΣΗ

Αρχικοποίηση µε
δεδοµένα του
ECMWF ανάλυσης
00h, 12h UTC
Αρχικοποίηση µε
δεδοµένα του
ECMWF ανάλυσης
00h, 12h UTC

ΒΗΜΑ

ΜΟΡΦΗ

3ωρο και έως 72
ώρες

GRIB, text

Αρχικά δυαδική,
3ωρο και έως 48
που µετατρέπεται
ώρες
σε ASCII και Grib

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

1

Μεµονωµένες
παράµετροι

1.47

µήνας/παράµετρο/ΜΣ

2

Τυποποιηµένοι πίνακες
ανά µήνα και έτος για
όλη την περίοδο
λειτουργίας και έως
2004

2.93

πίνακας/παράµετρο/Μ
Σ

3

Πίνακες συχνοτήτων
διεύθυνσης και έντασης
ανέµου (επί %) ανά
µήνα, καθώς και
ετήσιος, υπολογισµένοι
µε βάση τις
παρατηρήσεις όλης της
περιόδου έως 2004

1.47

πίνακας/παράµετρο/Μ
Σ

4

Στοιχεία που απαιτούν
ειδική επεξεργασία του
αρχείου της ΕΜΥ από
τον Η/Υ της ΕΜΥ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τριωριαιές ή
ηµερήσιες ή
µέσες ηµερήσιες
τιµές

Συνυπολογίζεται
το κόστος της
εκπόνησης
προγράµµατος
του Η/Υ, της
απασχόλησης
του Η/Υ και της
εισαγωγής των
στοιχείων στον
Η/Υ
Εξάγεται από το
γινόµενο των
ωρών εργασίας
που θα
απασχοληθεί ο
υπάλληλος επί το
ωροµίσθιο

Το αντίτιµο
καθορίζεται µε
απόφαση του
∆ιοικητή της
ΕΜΥ

Το αντίτιµο
Στοιχεία που απαιτούν
καθορίζεται µε
επεξεργασία του
απόφαση του
αρχείου της ΕΜΥ από
∆ιοικητή της
από υπάλληλο της ΕΜΥ
ΕΜΥ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΧΑΡΤΕΣ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

1

Βροχοµετρικό ∆ελτίο
∆εκαήµερο
Αγροµετεωρολογικό
∆ελτίο
Μηνιαίο ∆ελτίο
Πληροφοριών Καιρού
Μηνιαίο Κλιµατολογικό
∆ελτίο

2.93

δελτίο

µηνιαία

2.93

δελτίο

1.76

δελτίο

2.93

δελτίο

5

Χάρτης πραγµατικός

0.88

χάρτης

όταν διαβιβάζεται
µε fax 1,47€

6

∆ιάγραµµα

0.88

∆ιάγραµµα

όταν διαβιβάζεται
µε fax 1,47€

2
3
4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ(€)

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚ∆ΟΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.93

χάρτης

τριπλάσια τιµή, όταν
παρουσιάζεται από
τα ΜΜΕ σαν
προσφορά εταιρείας
ή άλλου φορέα ή
συνδιάζεται µε
διαφήµιση προϊόντος
και για παρόχους
υπηρεσιών

4.4

χάρτης

»

2.93

χάρτης

»

4

Κατάλογος µε τις
παρατηρηθείσες και
προβλεπόµενες
µέγιστες και ελάχιστες
θερµοκρασίες 20
Ελληνικών πόλεων ή
άλλων µετεωρολογικών
παραµέτρων

2.93

κάθε
έκδοση/παράµετρο

»

5

Προγνωστικές τιµές
µετ/κών παραµέτρων 20
Ευρωπαϊκών πόλεων

2.93

κάθε
έκδοση/παράµετρο

»

6

∆ελτίο µε συνοπτική
περιγραφή του
επικρατούντος
σηµαντικού καιρού 10
Ελληνικών περιοχών ή
πόλεων ή ισάριθµων
Ευρωπαϊκών

5.87

ηµέρα

1

2

3

Χάρτης καιρού Ελλάδας
ή περιοχών αυτής της
επόµενης ηµέρας µε
σύµβολα

Χάρτης καιρού Ελλάδας
ή περιοχών αυτής της
επόµενης ηµέρας µε
σύµβολα, και µε
επισυναπτόµενη τη
Γενική Πρόγνωση
Καιρού Ελλάδας
Χάρτης Ευρώπης µε τα
βαροµετρικά συστήµατα
επιφανείας και την
αναµενόµενη κίνησή
τους

3 ηµερησίως

»

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΙΜΗ(€)
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ –
ΡΥΘΜΙΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

Βαρόµετρο
Υδραργυρικό

2.93

7.34

τεµάχιο

Η αξία των
απαιτούµενων
ανταλλακτικών
και εξαρτηµάτων
βαρύνει τον
ενδιαφερόµενο

2

Βαρόµετρο Μεταλλικό

2.93

5.87

τεµάχιο

»

3
4

Αυτογραφικά όργανα
Ηλεκτρικό ανεµόµετρο
Λοιπά συµβατικά
όργανα

2.93
8.8

8.8
20.54

τεµάχιο
τεµάχιο

»
»

2.93

5.87

τεµάχιο

»

5

