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Συνεχίζονται οι βροχές και σήμερα Τετάρτη, ενώ η ψυχρή αέρια µάζα που επηρεάζει την περιοχή, υποχωρεί από αύριο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Σήµερα διαστήµατα µε ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται µε συννεφιά ενώ δεν αποκλείεται να σηµειωθεί µεµονωµένη βροχή ή και ελαφρά

χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς µέχρι µέτριοι 3 µε 4 µποφόρ και τοπικά µέχρι

ισχυροί, 4 µε 5 µποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι ταραγµένη µέχρι κυµατώδης, ενώ στα δυτικά και τοπικά, στα βόρεια και νότια παράλια θα είναι µέχρι πολύ

κυµατώδης, για να καταστεί σταδιακά µέχρι αργά το απόγευµα, γενικά λίγο ταραγµένη µέχρι ταραγµένη. Η θερµοκρασία θα ανέλθει

γύρω στους 11 βαθµούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον 1

βαθµό υπό το µηδέν στα ψηλότερα ορεινά.

Στα ψηλότερα ορεινά αλλά και σε κάποιες ορεινές περιοχές θα επικρατεί παγετός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος µε τοπικά

αυξηµένες νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σηµειωθεί αραιή οµίχλη. Οι άνεµοι θα καταστούν γενικά βορειοδυτικοί ως

βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 µποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγµένη. Η θερµοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθµούς

στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα υπόλοιπα παράλια και στους µείον 3 βαθµούς στα

ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τοπικά στα ηµιορεινά θα σχηµατιστεί παγετός.

Την Πέµπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήµατα συννεφιασµένος, ενώ αναµένονται τοπικά βροχές ή και µεµονωµένες καταιγίδες. Στα

ψηλότερα ορεινά αλλά και σε ορισµένες ορεινές περιοχές αναµένεται να πέσουν χιόνια. Αναµένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού από

το απόγευµα. Η θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή άνοδο παραµένοντας όµως, κάτω από τις µέσες κλιµατολογικές τιµές. Την

Παρασκευή και το Σάββατο διαστήµατα µε ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται µε συννεφιά. Η θερµοκρασία θα σηµειώσει σταδιακά άνοδο

µέχρι το Σάββατο, για να κυµανθεί κοντά στις µέσες κλιµατολογικές τιµές.

Λόγω των καιρικών συνθηκών η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει ως ακολούθως:

Στην επαρχία Πάφου, κλειστοί για την τροχαία κίνηση παραμένουν οι δρόμοι Αμαργέτης – Κελοκεδάρων - Νατάς λόγω υπερχείλισης

του ποταμού Ξερού και Γαλαταριάς – Σαλαμιού, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ξερού. Το γεφύρι του ποταμού Τζιελεφού εξακολουθεί



να είναι κλειστό. Επίσης, κλειστοί είναι οι δρόμοι Παναγιάς – Στατού – Άγιου Φώτιου και Αρμίνου – Φιλούσας, λόγω κατολισθήσεων

όγκων χώματος και πετρών.   

Παράλληλα, όλοι οι προς το Τρόοδος (Προδρόμου – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους) και ο δρόμος Πλατρών -

Τροοδίτισσας, είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα.  

Κλειστοί είναι και οι δρόμοι Παλαιχωρίου – Αγρού, Άλωνας – Αγρού, Πολύστυπου – Λαγουδερών, Λαγουδερών – Χαντριών και

Άλωνας – Πολύστυπου. 

Ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα 4Χ4 ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες είναι οι δρόμοι:

Επαρχία Λεμεσού:

Περα Πεδίου – Μαντριών – Πλατρών

Μονιάτη – Πλατρών

Αμιάντου – Καρβουνά

Καρβουνά – Κυπερούντας- Χαντριών

Χαντριών – Αγριδιών

Κυπερούντας – Δυμών

Αγίου Θεοδώρου – Παπούτσας

Καλού Χωριού – Αγρού

Κάτω Μύλου – Ποταμίτισσας

Τριμίκλινης – Πελεντρίου

Μονιάτη – Πέρα Πεδίου

Σαϊττά – Αμιάντου 

Ζωοπηγής – Αγίου Θεοδώρου – Παλαιχωρίου

Καλού Χωριού – Αγίου Κωνσταντίνου 

Συκόπετρας – Φαρμακά

Γεράσας – Καλού Χωριού

Γεράσας – Λουβαρά

Κυβίδων – Ομόδους

Πραστειού - Πάχνας

Περιοχή Μόρφου:

Πεδουλά – Προδρόμου

Πεδουλά – Pinewood – Κακοπετριάς

Προδρόμου – Λεμύθου

Προδρόμου – Τροοδίτισσας – Πλατρών 

Κακοπετριάς – Καρβουνά 

Πεδουλά – Μουτουλά

Πεδουλά – Κύκκου 

Κάμπου – Σταυρού της Ψώκας

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά

Αγίου Δημητρίου – Παλιόμυλου – Λεμύθου – Καμιναριών – Τριών Ελιών 

Επαρχία Λευκωσίας:

Απλικίου – Παλαιχωρίου

Παλαιχωρίου – Ασκά – Φτερικουδίου

Φτερικουδίου - Άλωνας 

Άλωνας – Πλατανιστάσας

Παλαιχωρίου – Φαρμακά

Φαρμακά – Γουρρίου

Επαρχία Λάρνακας:

Λευκάρων – Βαβατσινιάς

Βαβατσινιάς – Αγίων Βαβατσινιάς

Βαβατσινιάς – Μαχαιρά

Οδού – Φαρμακά

Οδού – Οράς  

Επαρχία Πάφου:

Στρουμπιού – Αγίου Τρύφωνα

Πολεμίου Στρουμπιού – Στρουμπιού Πάφου

Πενταλιάς – Γαλαταριάς – Κοιλίνιας

Παναγίας – Ασπρογιάς – Κανναβιού



Πραιτορίου – Αγίου Νικολάου Σαλαμιού

Λόγω των βροχοπτώσεων ή του παγετού, σε πολλές περιοχές το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο και καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα

προσεκτικοί. Όσοι θα διακινηθούν στους δρόμους προτρέπονται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν απόσταση

ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι

αστυνομικών.

Επίσης, οι πολίτες πριν από κάθε μετακίνησή τους, μπορούν να ενημερώνονται από την κατηγορία «Οδικό Δίκτυο», στο Application της

Αστυνομίας Κύπρου και  την ενημερωτική σελίδα  www.cypruspolicenews.com, καθώς επίσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της

Αστυνομίας, για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο.


