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Συνεχείς επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Αιγιαλείας στο ορεινό οδικό δίκτυο – Να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας εφιστά την προσοχή στους 
πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν είναι ανάγκη να μετακινηθούν στο 
ορεινό οδικό δίκτυο της Αιγιάλειας για τις επόμενες ημέρες, λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών και του παγετού που σημειώνονται σε διάφορα σημεία, ειδικά κατά 
τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. 
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, συστήνεται στους 
πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην 
περιοχή τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν και να ακολουθούν τις υποδείξεις 
των αστυνομικών της Τροχαίας. 
Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι με αποφάσεις των αρμόδιων 
αστυνομικών υπηρεσιών, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών μέσων 
και προς τούτο θα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι από ειδικά συνεργεία, που θα 
βρίσκονται σε διάφορα καίρια σημεία κατά μήκος του οδικού δικτύου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται: 

• να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με κατάλληλα 

αντιολισθητικά μέσα, 

• να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας τους, 

• να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες 

για την απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία και ασφάλεια. 

Επιπλέον, υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για ανάλογες καταστάσεις και 
ειδικότερα: 
 
Οι οδηγοί: 

• Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου, αν 

πρόκειται να μετακινηθούν. 

• Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες. 



• Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν 

ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.). 

• Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας. 

• Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους. 

• Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα. 

• Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το 

προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια. 

• Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της 

πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να 

επιταχύνουν ή να στρίψουν. 

• Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, 

ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα. 

• Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους 

πάντα καθαρούς. 

• Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του 

οχήματός τους. 

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες 

διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι. 

• Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους 

χωματόδρομους. 

• Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος 

χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο 

δρόμο. 

 
Οι πεζοί: 

• Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και 

νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι 

παγωμένοι. 

• Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να 

μετακινηθούν. 

• Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

• Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των 

πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός. 

 
Γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις, προς αποφυγήν 
ατυχημάτων. Οποιοσδήποτε πολίτης βρεθεί σε έκτακτη ανάγκη (πχ ασθενείας), 
μπορεί να επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία), 
ώστε να γίνει ασφαλής μετακίνησή του. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα και αγαστή 
συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα όποια 



προβλήματα της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης 
έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί για άμεση επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως με 
τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική) είναι 
το 112. 


