Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 11:30

Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα Πέμπτη (11/01), το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του
καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το οποίο κάνει λόγο για βροχές,
καταιγίδες και χιόνια - Δείτε τους προγνωστικούς χάρτες της ΕΜΥ για τις
επόμενες ώρες

Στο έκτακτο δελτίο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για επιδείνωση του
καιρού από τα νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά του πρώτου κύματος κακοκαιρίας τις
ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν μέχρι τις βραδινές ώρες της
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Πέμπτης (11/01) τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν (πάνω από τα 1.000 μέτρα) στα ορεινά της
Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και της δυτικής Στερεάς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για
σήμερα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου
Αττική
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις
πρώτες πρωινές ώρες και πιθανόν εκ νέου τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Περιορισμένη ορατότητα κυρίως τις πρωινές και
βραδινές ώρες.
Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην
ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις (πάνω από τα 1000 μέτρα)
στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα κυρίως τις
πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς
χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και
βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Παροδικές χιονοπτώσεις (πάνω από τα 1000 μέτρα) στα ορεινά
της ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: ανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα στα
νοτιά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
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Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες
στα νοτιά και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και στα νοτιά δυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία δυτικοί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα νοτιά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι και
από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Παρασκευή
(12/01/2018) από τα δυτικά.

Αναλυτικά, την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του
Ιονίου και βαθμιαία τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και από τις βραδινές ώρες την
υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική Μακεδονία.

Το Σάββατο (13/01) την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις
Σποράδες, τη Στερεά (κυρίως την ανατολική), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του
βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά, καθώς και σε περιοχές:
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1. Της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας (πάνω από τα 700 μέτρα) από τις βραδινές
ώρες της Παρασκευής.

2. Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς (με ενδεικτικό υψόμετρο 400 - 600 μέτρα)
το Σάββατο.

Κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι θυελλώδεις βόρειοι, βορειοανατολικοί
άνεμοι 8 και πιθανόν 9 μποφόρ στο Αιγαίο το Σάββατο.

Επισημαίνεται ότι παρά τη σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων την Κυριακή οι
χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής
και βόρειας χώρας μέχρι και την Τρίτη (16/01).

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην
ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr.
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