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Γενική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος (3-7 ημερών)

FPGR93 LGAT 191100 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΕΩΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-01-2022 / 1300 B 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-01-2022 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022 
Αρχικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις 
υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές 
και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα 
φαινόμενα από το απόγευμα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν 
κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και σταδιακά και σε 
ημιορεινές περιοχές, ενώ από τις βραδινές ώρες τοπικά στα βόρεια και 
σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από 
τις πρωινές ώρες στα βόρεια και από το απόγευμα στα κεντρικά θα 
στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. 
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες 
τιμές της, ωστόσο στα βόρεια κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει 
πτώση. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-01-2022 
Στα βόρεια προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με χιονόνερο ή χιόνι μέχρι 
και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις 
με βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια 
θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και 
ημιορεινά αλλά και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας με 
χαμηλό υψόμετρο. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα ανατολικά να είναι 
πρόσκαιρα ισχυρά, από το απόγευμα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. 
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία στο 
Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στην 
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά δυτικοί 5 με 6 που βαθμιαία 
θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, της τάξεως των 5 με 8 
βαθμών Κελσίου, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα 
κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο 
οποίος τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους 
ισχυρός. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-01-2022 
Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, 
από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και 
χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές 
ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις παροδικά πιο πυκνές θα σημειωθούν στα 
ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε πεδινές περιοχές στα κεντρικά. 
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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα 
πελάγη 8 μποφόρ με πρόσκαιρη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια 
από το μεσημέρι. 
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η πτώση θα 
γίνει αισθητή και στα νότια. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο 
οποίος τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρός. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-01-2022 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 25-01-2022 
Κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές ή χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις παροδικά πιο πυκνές στα ανατολικά. Την Τρίτη στα δυτικά 
και τα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. 
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα 
πελάγη 8 και πιθανόν στο Αιγαίο 9 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα 
σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος κυρίως την Τρίτη θα είναι κατά 
τόπους ισχυρός. 

ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ

Πρόγνωση Ελλάδος 2 ημερών (/emy/el/forecast/deltia_kairou/prognosi_2imeron)

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ

Προγνώσεις Ελληνικών Πόλεων (/emy/el/forecast/meteogramma_emy)
Προγνώσεις Ευρωπαϊκών Πόλεων (/emy/el/forecast/meteogramma_emy_europe)
Προγνώσεις Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος (/emy/el/forecast/meteogramma_ac)

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Πρόγνωση Καιρού Ελλάδας (/emy/el/forecast/xartis_prognosis_kairou_perioxis)
Μέγιστες Ελάχιστες Θερμοκρασίες (/emy/el/forecast/megistes_elaxistes_thermokrasies_elladas)
Πρόγνωση Θερμοκρασίας (/emy/el/forecast/prognosi_thermokrasias)
Πρόγνωση Δείκτη UV (/emy/el/forecast/deikths_uv)
Πρόγνωση Δείκτη WBGT (/emy/el/forecast/deikths_wbgt)
Προσομοίωση Εικόνας Δορυφόρου (/emy/el/forecast/fc_sat)

Προειδοποιήσεις Καιρού Ευρώπης (/emy/el/warning/meteoalarm)

(/emy/el/warning/meteoalarm)

Πρόγνωση Ελλάδος 3-7 ημερών (/emy/el/forecast/deltia_kairou/prognosi_pollon)
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