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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ  

 
Σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται επιδείνωση  του 
καιρού απο τις μεσημβρινές ώρες της Καθαρής Δευτέρας έως το βράδυ της Τρίτης με χιονοπτώσεις 
στο σύνολο του Δήμου Τρίπολης και με μεγαλύτερη ένταση από το υψόμετρο των 800 μέτρων και 
άνω.   
 
Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα προκληθούν από τη χιονόπτωση τα 
οχήματα με αριθμό  1) ΜΕ 109447 (με εκχιονιστικό εξάρτημα)    2) ΜΕ 112227 (με εκχιονιστικό και 
αλατοδιανομέα)  3) ΜΕ 50112 (εκχιονιστικό εξάρτημα) ΜΕ 66766 (χωματουργικό) ΜΕ 33717 
(χωματουργικό) θα βρίσκονται σε επιφυλακή και οι χειριστές θα βρίσκονται σε ετοιμότητα.  
 

 
Οδηγίες προς το κοινό.  

 
α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 

Εάν κατοικείτε σε περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις: 

• Προμηθευτείτε υλικά θέρμανσης (αφορά κυρίως τους ορεινούς οικισμούς) και τρόφιμα. 
• Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, φροντίστε να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον 

καθαρισμό του χιονιού (π.χ. φτυάρια).  

• Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εφοδιάσουν τα ποιμνιοστάσιά τους με τροφή και νερό για 
τρεις μέρες τουλάχιστον  

 

β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 
Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:  

• Οδηγηθείτε σε ασφαλές μέρος.  
• Μην εκτίθεστε στη χιονοθύελλα. Αν χρειαστεί να βρεθείτε σε εξωτερικό χώρο ντυθείτε 

κατάλληλα, και προτιμήστε πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα παρά ένα βαρύ 
ρούχο. Φροντίστε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο. Φορέστε ζεστές και αδιάβροχες 



μπότες.  
• Σε περιοχές, όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις 

μετακινήσεις.  
• Όταν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιείστε αντιολισθητικές 

αλυσίδες. Ταξιδέψτε κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προτιμήστε τους 
κεντρικούς δρόμους και ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα κάνετε.  

Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο: 

• Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.  
• Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές.  
• Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.  
• Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Τοποθετήστε στην κεραία του 

ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες. 
Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείτε την εξάτμιση του οχήματος 
καθαρή από το χιόνι.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και παραμείνετε μέσα, όσο αυτό είναι δυνατό.  
• Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω με την κακοκαιρία.  
• Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.  
• Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού σας και τον ηλιακό θερμοσίφωνα (σωλήνες-

υαλοπίνακα).  
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