∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Σύµφωνα µε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, µε ισχύ από την Τρίτη
(12-3-19) έως και την Τετάρτη (13-3-19), προβλέπεται µεταβολή του καιρού από
τις πρωινές ώρες της Τρίτης, µε κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τους πολύ
θυελλώδεις ανέµους, τη σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας από βορρά προς νότο
και τις χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά.
Πιο αναλυτικά προβλέπονται:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται και από

χαλαζοπτώσεις και θα επηρεάσουν:
Α) Την Τρίτη (12-3-2019) από τις πρωινές ώρες το Ιόνιο και βαθµιαία την
υπόλοιπη ∆υτική Ελλάδα, µε σταδιακή εξασθένηση από το απόγευµα και από
τα βόρεια.
• Από το µεσηµέρι τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου,
την ανατολική Στερεά (συµπεριλαµβανοµένης της Αττικής) την Εύβοια, την
ανατολική Πελοπόννησο και σταδιακά τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα
∆ωδεκάνησα.
Β) Την Τετάρτη (13-3-2019) τις πρωινές ώρες την Αττική, την
ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, µέχρι το µεσηµέρι την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις
Κυκλάδες και µέχρι το απόγευµα την Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα.
2. Θυελλώδεις άνεµοι, που η έντασή τους την Τρίτη (12-3-19) θα φτάσει στα
πελάγη τα 9 µποφόρ, µε σταδιακή εξασθένηση από τις απογευµατινές ώρες της
Τετάρτης.
3. Σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας της τάξης των 10-12 βαθµών Κελσίου,
που θα γίνει αισθητή αρχικά στα βόρεια, παγετός θα σηµειωθεί τις βραδινές
ώρες της Τρίτης και τις πρωινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης, στα κεντρικά
και βόρεια ηπειρωτικά.
4. Χιονοπτώσεις, που θα είναι κατά τόπους πυκνές, από τις απογευµατινές ώρες
της Τρίτης (12-3-19) µέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (13-3-19) στα
ορεινά και ηµιορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και πρόσκαιρα στα
ορεινά της βορειοανατολικής Πελοποννήσου.
Περισσότερες λεπτοµέρειες στα καθηµερινά τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην
ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr
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