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ττò πρωινÝò þρεò στα βορεισδυτικÜ, θαθμιαßα
Στα υπüλοιπα Üστατοò καιρüò με πτθανüιηßα τοιι1 κι{ν

πιθανþò κατÜ τýπουζ ισχυρÝò

απüγε,υμα απü

τα δυτικÜ,

μÝχρ1 το μεαημÝρ1 και σταδιακÞ

j

4

δυττκÞ Μακεδονßα 3 με

βαθμοýò

χαμηλüτερη

γtδεò , οι οποßεò τιò πριεινÝò
Καιρüò: Νεφßσειò με ιοπικÝò βροχÝò και οιτοραδικÝò
º"σχυ
τüπσυò
κατÜ
εtνατ
να
ρÝζ, Βελ{,Ιωση αναμÝνεται απü τιò
þρεò ατα βορειο6υτ,ικÜ ηιθανüν
απογευματινÝò þρεòτην
¶νεμοι'ι Δυτικοß νοτιοδυτικοß 4 με 6 μποφüρ και απÜ το απüγευμα βορειοδυτικσt με
ßδτα Ýντααη.
3 με 4 βαÞιοýò χαμηλüτερη
θερμοκρααßα: Απü 1"9 Ýωò 25 βαθμοýò κελσßου. Στην
βροχÝò και πιθανþò μεμονωμÝνεò
καιρüòß ¶σταταò, κατÜ περι üüΦυò νεφελþδηò, με τοπι
Ε].ζ απογÝυματινÝò ýρεò.
αναμÝνεται
Βελτßωοη
το
καταιγßδεò μÝχρι
μεσημÝρτ.
7
¶νεμοι: Νοτιοδυτικοß 4 με 6 μποφüΡ. Απü το απüγευμα βορετοδυτικαt σταδιακÜ τοηικÜ
μποφüρ . _
Αηü ]-5 Ýωò 27 βαθμοýζ Κελσßου
Κγκ^ΑΔΕε, ΚΡΗτΗ
καιρüò; Λßγεò νεφ;ιαεr.ζ ftρüσκαlρα αυξημÝνεò οτην ΚρÞτη μÝχρι το μεσημÝρι
βαθμιαßα τιτπικÜ 7 μποφüρ.
¶νεμοι: Απü 6υτικÝò διε υθýνσειò5με6και
Κελσßου
2§
22
Ýωò
Απü
θερμοκραο{α:
βαθμοýò

θερμοκρασßα:

Λßγεò νεφþαειò λρüσκαιρα αυξημÝνεò, με
ατα νηmÜ του βορειòιανατολικοý Αιγαßου μÝχρι το
Κ

αßθριοò.

¶νεμοι Δυτικοß νοτισδυτικοß 4 με 6
:

0ερμακρασßα

ΑττlΚΗ

Ýò βροχÝ ò
μεοη μÝρι. lπü

και σποραδικÝò καταιγßδεò
το απüγευμα γενικÜ

]

μηοΦüρ.

Απü 2θ Ýωò 29 βαθμοýq Κελσßου

τφ
Καιρüq: Λtγεò νεφ;,]σειò πρüοκαιρα αυξημÝνξò με πιθανüτητα τοπßκþν βροχþν μÝχρι
μεσημÝρι
την
¶νεμοι ι Ιυτικοß νοτιοδυτικοß 5 με 6 μηοφüρ κ0], οπü: το απüγευμα βορειοδυτικοß με
ßδια Ýνταση.

üßρμο«ρ«οΙß; Απü 19 ωò 27 βαθμοýò Κελσßου,
6ΕΣΣΑ^οΝιΚΗ
καψüß. Λß,γεò νεÞþσειò πρüσκαιρα αυξημÝνεò μÝχρι το απüγευμα,
βροχþν,

λυεlßα.: Δυτικοß νοτιοδυττκοß 4 με 5 μποφüρ
το βρÜδυ στο θερμαßκü τοπικÜ 7 μπαφüρ,
δερμσκραυßα: Αηü 18 Ýωò 25 βαθμοýò Κελσßου

Απü τΦ απüγευμα
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πιθανüτητα ιοι(ικþν

βορετοδυτικσß 5 με
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