Οδηγίεσ προσ τουσ πολίτεσ ενόψει επιδείνωςησ του καιροφ
φμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Εκνικισ Μετεωρολογικισ
Τπθρεςίασ, από ςιμερα Πζμπτθ 5 Ιανουαρίου 2017, κα υπάρξει
επιδείνωςθ του καιροφ ςτο Νομό Αττικισ και ςε όλθ τθ χϊρα, με κφρια
χαρακτθριςτικά τισ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, τουσ ιςχυροφσ ανζμουσ, τθ
ςθμαντικι πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθ δθμιουργία παγετοφ.
Ο Διμοσ ςυνιςτά ςτουσ πολίτεσ να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί,
μεριμνϊντασ για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από τθν εκδιλωςθ των ζντονων καιρικϊν φαινομζνων και
τουσ ενθμερϊνει :
1. Οδηγίεσ προσ τουσ πολίτεσ από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικήσ Προςταςίασ
Ειδικότερα, ςε περιοχζσ όπου προβλζπονται ζντονεσ βροχοπτϊςεισ,
καταιγίδεσ ι κυελλϊδεισ άνεμοι, οι πολίτεσ καλοφνται:
• να αςφαλίςουν αντικείμενα τα οποία αν παραςυρκοφν ενδζχεται να
προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ
• να βεβαιωκοφν ότι τα λοφκια και οι υδρορροζσ των κατοικιϊν δεν είναι
φραγμζνα και λειτουργοφν κανονικά
• να αποφεφγουν να διαςχίηουν χείμαρρουσ και ρζματα, πεηι ι με
όχθμα, κατά τθ διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτϊςεων, αλλά και για
αρκετζσ ϊρεσ μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςισ τουσ
• να αποφεφγουν τισ εργαςίεσ υπαίκρου και δραςτθριότθτεσ ςε
καλάςςιεσ και παράκτιεσ περιοχζσ κατά τθ διάρκεια των ζντονων
φαινομζνων
• να προφυλαχκοφν αμζςωσ κατά τθ διάρκεια χαλαηόπτωςθσ, να
καταφφγουν ςε κτίριο ι ςε αυτοκίνθτο και να μθν εγκαταλείπουν τον
αςφαλι χϊρο, παρά μόνο όταν βεβαιωκοφν ότι θ καταιγίδα πζραςε. Η
χαλαηόπτωςθ μπορεί να είναι πολφ επικίνδυνθ και για τα ηϊα
• να αποφφγουν τθ διζλευςθ κάτω από μεγάλα δζντρα, κάτω από
αναρτθμζνεσ πινακίδεσ και γενικά από περιοχζσ, όπου ελαφρά
αντικείμενα μπορεί να αποκολλθκοφν και να πζςουν ςτο ζδαφοσ
• ν’ ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρμοδίων φορζων.
ε περιοχζσ όπου προβλζπεται θ εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ:
Αν πρόκειται να μετακινθκοφν με το αυτοκίνθτο:
Να ενθμερωκοφν για τον καιρό και για τθν κατάςταςθ του οδικοφ
δικτφου

Να ζχουν ςτο όχθμά τουσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ και το ρεηερβουάρ
γεμάτο καφςιμα
Να ταξιδεφουν, εφόςον είναι αναγκαίο, κατά προτίμθςθ ςτθ διάρκεια
τθσ θμζρασ προτιμϊντασ τουσ κεντρικοφσ δρόμουσ
Να ενθμερϊνουν τουσ οικείουσ τουσ για τθ διαδρομι που πρόκειται να
ακολουκιςουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινιςεϊν τουσ ϊςτε να
αποφεφγουν τθν αιχμι των καιρικϊν φαινομζνων
Να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρμοδίων φορζων,
όπωσ Σροχαία κλπ.
Αν μετακινοφνται πεηι :
Να ντφνονται με πολλά ςτρϊματα από ελαφριά ροφχα αντί για ζνα
βαρφ ροφχο και να φοροφν κατάλλθλα παποφτςια ϊςτε να αποφφγουν
τραυματιςμοφσ λόγω τθσ ολιςκθρότθτασ
Να αποφεφγουν τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ κατά τθν διάρκεια αιχμισ των
φαινομζνων (ζντονθ χιονόπτωςθ, ςυνκικεσ παγετοφ).
2. Οδηγίεσ αντιμετϊπιςησ παγετοφ από το Γραφείο Πολιτικήσ
Προςταςίασ Δήμου Διονφςου
Αποφεφγετε τισ μετακινιςεισ , ιδίωσ αν ανικετε ςε ευπακείσ κοινωνικζσ
ομάδεσ , όπωσ λ.χ. θλικιωμζνοι ι μωρά. Αν παρόλα αυτά χρειαςτεί να
μετακινθκείτε, χρθςιμοποιιςτε υποχρεωτικά αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ
ςτο όχθμά ςασ.
Εξαςφαλίςτε τθν καλι ορατότθτα από τον ανεμοκϊρακα ( παρ-μπριη ) ,
κακαρίηοντασ ςυγχρόνωσ καλά όλα τα τηάμια του οχιματοσ.
Βεβαιωκείτε ότι οι εξωτερικοί κακρζφτεσ του οχιματοσ είναι κακαροί.
Οδθγείτε με αυξθμζνθ προςοχι και αναχωριςτε νωρίτερα για το
δρομολόγιο ι το ταξίδι ςασ.
Μθν οδθγείτε όςο διαρκοφν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εκτόσ και αν
αυτό κρίνεται ωσ απαραίτθτο.
Απομακρφνετε τυχόν ποςότθτεσ χιονιοφ από τθν οροφι ι το καπό του
οχιματόσ ςασ.
Φροντίςτε ςτο όχθμά ςασ να ζχετε : ξφςτρα πάγου , φακό ,
αντανακλαςτικό γιλζκο , κυτίο Α’ Βοθκειϊν , τρίγωνο , πυροςβεςτιρα ,
οδικό χάρτθ , κουβζρτα.
Καλό κα είναι να ζχετε μαηί ςασ ζνα ηεςτό ρόφθμα κακϊσ και τρόφιμα
για τθν περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματόσ ςασ ι οδικοφ

ατυχιματοσ , που τυχόν προκαλζςει διακοπι τθσ κυκλοφορίασ.
Να οδθγείτε αργά και με μικρζσ ταχφτθτεσ ( 1θ , 2α ) , ιδίωσ ςε
κατωφζρειεσ και καμπφλα τμιματα τθσ οδοφ. Να επιταχφνετε και να
επιβ ομαλά. Μθν κάνετε απότομεσ κινιςεισ του τιμονιοφ , κακϊσ μπορεί
να χάςετε τον ζλεγχο του οχιματοσ.
Κρατάτε αςφαλείσ αποςτάςεισ από το προπορευόμενο όχθμα. Η
απόςταςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματόσ ςασ μπορεί να είναι θ
δεκαπλάςια από αυτιν που ζχετε ςυνθκίςει υπό κανονικζσ ςυνκικεσ.
Προςζχετε όταν προςπερνάτε εκχιονιςτικά μθχανιματα. Βεβαιωκείτε
ότι θ λωρίδα κυκλοφορίασ ςτθν οποία προτίκεςτε να ειςζλκετε ζχει
κακαριςτεί.
Να είςτε προετοιμαςμζνοσ για απρόοπτεσ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ
του οδοςτρϊματοσ , ακόμθ και όταν διανφετε μικρζσ αποςτάςεισ.
Παρακολουκείτε προςεκτικά τισ ανακοινϊςεισ ςτο ραδιόφωνο που
αφοροφν τθν κυκλοφορία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και τισ
φωτεινζσ ενδείξεισ των αυτοκινθτοδρόμων.
υμμορφϊνεςτε πάντα προσ τισ υποδείξεισ των αρμοδίων οργάνων τθσ
Σροχαίασ και τισ οδθγίεσ του Γραφείου Πολιτικισ Προςταςίασ.
Να ντφνεςτε ηεςτά. Ενθμερϊςτε κάποιο οικείο ςασ πρόςωπο για τον
τελικό ςασ προοριςμό κακϊσ και για το δρομολόγιο που κα
ακολουκιςετε.
ε ςτενοφσ δρόμουσ, μθ ςτακμεφετε τα οχιματά ςασ εκατζρωκεν του
δρόμου, διότι ζτςι δυςχεραίνετε τθ διζλευςθ των οχθμάτων ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
Αν κατοικείτε ςε μεγάλο υψόμετρο και ςτο δρόμο ςασ δθμιουργείται
ςυχνά παγετόσ , ςτακμεφςτε το όχθμά ςασ ςε χαμθλότερο ςθμείο , από
το οποίο κα μπορείτε να αναχωριςετε με αςφάλεια (
προγραμματιςμζνα ι ζκτακτα ).
Μθν ρίχνετε νερό ι απόνερα ςτο δρόμο. Κίνδυνοσ ατυχιματοσ!
Μθν καλείτε άςκοπα τισ Τπθρεςίεσ εκτάκτου ανάγκθσ (Π , ΕΚΑΒ ,
ΕΛ.Α.).
Μθν δίδετε ψευδι ςτοιχεία ςτο Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του
Διμου, προκειμζνου να τφχετε ιδιαίτερθσ μεταχείριςθσ (λ.χ. να ςασ
δοκεί προτεραιότθτα).
Απομνθμονεφςτε τουσ αρικμοφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ : Πυροςβεςτικό
ϊμα: 199, ΕΚΑΒ : 166, Ευρωπαϊκόσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: 112.

3. Οι πολίτεσ αν χρειαςτοφν μποροφν να προμθκεφονται αλάτι από: Άγιο
τζφανο (Αμαξοςτάςιο, Λακωνίασ και Μ. Αλεξάνδρου), Άνοιξθ (Κοινοτικό
Κατάςτθμα), Διόνυςο (περιοχι τθσ εμζλθσ), Δροςιά (πλατεία Εκνικισ
Αντιςτάςεωσ και πλατεία Κορολι), Κρυονζρι (Γιπεδο), Ροδόπολθ (επί
τθσ οδοφ Αγ. Ιωάννου), ταμάτα (πλατεία).
4. Σθλζφωνα επικοινωνίασ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ : Αςτυνομία 100,
Πυροςβεςτικό ϊμα 199, ΕΚΑΒ 166, Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ 112, Διμοσ 213 2030 600, 210 8144 450, Γραφείο Πολιτικισ
Προςταςίασ 210 62 18 051, Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ Προςταςίασ κ.
Παναγιϊτθσ Σςοφκασ 694 857 1227.

