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Νέα επηδείλσζε ηνπ θαηξνύ πξνβιέπεηαη από ηελ Κπξηαθή (05-01-2020) 
θαη από ηα βόξεηα κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
1. Σις ΥΙΟΝΟΠΣΩΔΙ: 
α. Οη νπνίεο ηελ Κπξηαθή (05-01-2020) ζα ζεκεησζνύλ ζε όια ηα 
νξεηλά, ζηα εκηνξεηλά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, από ηηο απνγεπκαηηλέο 
ώξεο ζηα λεζηά ηνπ βνξείνπ θαη αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηελ Δύβνηα, 
θαζώο και ζε πεδινές περιοτές ηης Μακεδονίας, ηης Θράκης θαη ηεο 
Θεζζαιίαο. Οη ρηνλνπηώζεηο ζα είλαη θαηά ηόπνπο ππθλέο πξόζθαηξα 
ζηε Θεζζαιία θαη από ηηο βξαδηλέο ώξεο ζηε ηεξεά (θπξίσο ηελ 
αλαηνιηθή), ηελ Δύβνηα, θαη ηελ Πεινπόλλεζν (θπξίσο ηελ αλαηνιηθή). 
Δλδεηθηηθό πςόκεηξν γηα ηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Δύβνηα θαη ηα 
λεζηά ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, από ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο, 
200-400 κέηξα. 
 
β. Σε Γεπηέξα (Θενθάλεηα 06-01-2020), θαηά ηόπνπο ππθλέο 
ρηνλνπηώζεηο ζα ζεκεησζνύλ ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά θαη ηελ Δύβνηα θαη 
ζηα λεζηά ηνπ βνξείνπ θαη αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ (ελδεηθηηθό πςόκεηξν 
200-400 κέηξα θαη πηζαλώο θαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο), θαζώο θαη ζηα 
νξεηλά - εκηνξεηλά ηεο Κξήηεο. 
 
γ. Σελ Σξίηε (07-01-2020) νη ρηνλνπηώζεηο ζα ζπλερηζηνύλ ζηηο 
πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο (ηεο παξ. 1β) θαη από ηηο απνγεπκαηηλέο 
ώξεο από ηα βόξεηα αλακέλεηαη λα εμαζζελήζνπλ. 
 
2. Σοσς ΠΟΛΤ ΘΤΔΛΛΩΓΔΙ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΝΔΜΟΤ 
α. Σελ Κπξηαθή (05-01-2020) ζα πλένπλ κε έληαζε 7 κε 8 θαη ζηα 
πειάγε βαζκηαία ηνπηθά 9 κπνθόξ. 
β. Σε Γεπηέξα (Θενθάλεηα 06-01-2020) ζην Αηγαίν αλακέλεηαη λα 
θηάζνπλ ζε επίπεδν ζύειιαο, ηνπηθά 10 κπνθόξ. 
γ. Σελ Σξίηε (07-01-2020) από αξγά ην απόγεπκα πξνβιέπεηαη κηθξή 
εμαζζέλεζε. 
 
3. Σηο ΗΥΤΡΔ ΒΡΟΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΗΓΗΓΔ 
πνπ θαηά ηόπνπο ζα ζπλνδεύνληαη από ραιαδνπηώζεηο θαη ζα επεξεάζνπλ 
α. Από ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο (05-01-2020) ηα λεζηά 
ηνπ βνξείνπ θαη ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηελ Δύβνηα, ζηαδηαθά ηηο 
Κπθιάδεο, ηελ Κξήηε, πξόζθαηξα ην Ηόλην θαη από ην βξάδπ ηα 
Γσδεθάλεζα. 



β. Σηο πξσηλέο ώξεο ηεο Γεπηέξαο (Θενθάλεηα 06-01-2020) ζα 
πεξηνξηζηνύλ ζηελ Κξήηε θαη ηα Γσδεθάλεζα θαη 
γ. Από ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηεο Σξίηεο (07-01-2020) αλακέλεηαη 
λα εμαζζελήζνπλ. 
 
4. Σον ΠΑΓΔΣΟ πνπ ζα ζεκεησζεί 
 
α. Σε Γεπηέξα (Θενθάλεηα 06-01-2020) ζηα επεηξσηηθά θπξίσο ηηο 
πξσηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο 
β. Σελ Σξίηε (07-01-2020), θπξίσο ζηα επεηξσηηθά, ηνπηθά ηζρπξόο 
ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα ηηο πξσηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο. 
 
 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ θαη 
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ (www.emy.gr). 
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