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Συνεχίζονται και την Πέμπτη οι βροχές σε όλη σχεδόν την Κύπρο και τα χιόνια στην οροσειρά του Τροόδους, καθώς βαροµετρικό

χαµηλό επηρεάζει την περιοχή. Μάλιστα σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή η

θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση που θα κυµανθεί κάτω από τους κλιµατικούς µέσους όρους, ενώ την Κυριακή θα

σημειωθούν χιονοπτώσεις και στα χαμηλότερα ορεινά.

Λόγω των καιρικών συνθηκών δρόμοι έχουν κλείσει κυρίως στο ορεινό δίκτυο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω πτώσης βράχου, σε

σημείο του παλαιού δρόμου Ακρούντας-Διερώνας, ο δρόμος έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση.

Επίσης, λόγω χιονόπτωσης οι πιο κάτω δρόμοι είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα:

● Καρβουνά-Τροόδους

● Πλατρών-Τροόδους

● Τροοδιτίσης-Προδρόμου-Τροόδους

Λόγω υπερχείλισης έχει κλείσει το Γεφύρι του Τζιελεφού, έδαφος Αγίου Νικολάου στην Επαρχία Πάφου.

Την ίδια στιγμή, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ξερού, στην επαρχία Πάφου, ο δρόμος Κελοκεδάρων-Αμαργέτης-Νατάς, έχει κλείσει

για την τροχαία κίνηση.

Κλειστός είναι επίσης ο δρόμος από το χωριό Κούκλια προς το μνημείο Ευάγγελου Φλωράκη λόγω συσσώρευσης νερού καθώς και ο

δρόμος Αγίου Νικολάου προς εκδρομικό χώρο Πέρα Βάσας. 

Δρόμοι ανοικτοί μόνο για 4Χ4 ή με αλυσίδες

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δρόμοι Πεδουλά-Προδρόμου, Πεδουλά-Pinewood-Κακοπετριάς, Προδρόμου-Πλατρών και Πλατρών-

Τροοδίτισας, είναι ανοικτοί μόνο για αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες

Ακόμα, λόγω πτώσης βράχου, ο δρόμος Προδρόμου-Λεμύθου έχει καταστεί επικίνδυνος. Το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχει

σηματοδοτηθεί και οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



Επίσης επικίνδυνοι λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος και πετρών είναι οι δρόμοι:

● Πλατρών-Μονιάτη

● Παραμύθας-Καλού Χωριού

● Αγρού-Αγίου Ιωάννη

● Αγρού-Χανδριών

● Κύκκου-Κάμπου

● Κάμπου-Ορκόντα

Στις ορεινές περιοχές οι δρόμοι είναι ολισθηροί, ενώ λόγω πυκνής ομίχλης η ορατότητα είναι περιορισμένη. Σε αρκετά σημεία του

ορεινού οδικού δικτύου παρατηρούνται κατολισθήσεις όγκων χώματος και πετρών.

Λόγω των βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές το οδόστρωμα είναι βρεγμένο και καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να

οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των

οχημάτων τους αναμμένα.

Η πρόβλεψη του καιρού

Σήµερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι µερικώς συννεφιασµένος και το απόγευµα πιθανό να πέσουν µεµονωµένες βροχές, κυρίως στα ορεινά

και τα δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς µέχρι µέτριοι 3 µε 4 µποφόρ για να καταστούν σταδιακά

ισχυροί 5 και παροδικά στα προσήνεµα παράλια, µέχρι πολύ ισχυροί 6 µποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγµένη αλλά σταδιακά στα

προσήνεµα θα καταστεί µέχρι κυµατώδης. Η θερµοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθµούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους

8 βαθµούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασµένος και αναµένονται τοπικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά

πιθανό να πέσει και χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεµοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ισχυροί µέχρι πολύ ισχυροί 5 µε 6 και µποφόρ και

παροδικά στα προσήνεµα παράλια, µέχρι σφοδροί 7 µποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυµατώδης. Η θερµοκρασία θα πέσει στους 9 βαθµούς

στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 3 βαθµούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηµατιστεί παγετός.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασµένος και κατά διαστήµατα αναµένονται τοπικές

βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά διαστήµατα θα πέφτει και χιόνι στα ψηλότερα ορεινά, ενώ την Κυριακή πιθανό να πέσει και χιόνι

στα ορεινά.

Η θερµοκρασία θα σηµειώσει σταδιακά πτώση µέχρι την Κυριακή για να κυµανθεί κάτω από τους κλιµατικούς µέσους όρους.
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